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สมชาย	วาณิชเสนี
ประธานคณะกรรมการบริษัท

เรียน	ท่านผู้้�ถืือหุ้้�น
	 ในปี	2563	ท่�ผ่า่นมา	ทุกทา่นคงตระหนกัถึงึความยากลำำาบาก 
ในการดำำาเนินธรุกจิอัันเน่�อังมาจากการแพร่ระบาดำขอังเช้ื้�อัไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	แลำะเกดิำเหตเุศรษฐกจิตกตำ�าทั�วโลำก	
จึงม่ผ่ลำกระทบต่อัการดำำาเนินงานขอังทุกอังค์กร
	 สำาหรับบริษัท	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม	
จำากัดำ	(มหาชื้น)	(“บริษัท”)	ขอังเรานั�น	ไดำ้ม่การปรับปรุง
แลำะเปล่ำ�ยนแปลำงทั�งในแง่การผ่ลิำต	แลำะผ่ลิำตภััณฑ์์ให้ม่ความ 
หลำากหลำายมากยิ�งขึ�น	แต่ในขณะเดำ่ยวกัน	บริษัทยังคงรักษา
ต้นทุนรวมขอังการผ่ลิำตให้เท่าเดิำมหร้อัลำดำลำง	อัันเป็นเหตุให้
ผ่ลำประกอับการขอังบริษัทม่ผ่ลำขาดำทุนลำดำลำงอัย่างเห็นไดำ้ชื้ัดำ
	 อัย่างไรก็ตาม	ฝ่่ายจัดำการไดำ้ม่การวางแผ่นการผ่ลำิต 
ให้มป่ระสทิธภิัาพยิ�งขึ�น	รวมทั�ง	ยงัมก่ารซ้ื้�อัเคร้�อังจกัรอ่ักหลำาย
ประเภัทท่�มค่วามถึกูตอ้ังแมน่ยำา	แลำะสามารถึลำดำจำานวนขอังเสย่
อัันเป็นต้นเหตุสำาคัญขอังการขาดำทุนจากการผ่ลำิต	แลำะยังทำา 
การหาลำกูคา้เพิ�มเตมิ	โดำยบรษิทัไดำเ้พิ�มประเภัทสนิคา้ใหม้ค่วาม
หลำากหลำายมากขึ�น	โดำยเฉพาะสินค้า	Flexible	Packaging	
เพ้�อัเพิ�มโอักาสในการขาย	ไดำ้แก่	ซื้อังไปรษณีย์	ซื้อังไปรษณีย์
แบบ	Air	Bubble	ซื้อังก้นเร่ยบ	(Flat	Bottom)	ซื้อังซื้่ลำ	3	ดำ้าน	 

(3	Side	Seal)	ซื้อังแบบ	Die-Cut	ซื้อังกาแฟแบบตดิำวาล์ำว	แลำะ
ซื้อังแบบมฝ่่าจกุ	ซึื้�งขณะนี�ไดำต้ดิำตั�งเคร้�อังจกัรในการผ่ลำติสนิคา้
ขา้งตน้เป็นท่�เรย่บร้อัยแล้ำว	แลำะพร้อัมท่�จะจำาหนา่ยให้แกล่ำกูคา้
ท่�ม่ความต้อังการสินค้าประเภัทดำังกลำ่าว
	 ภัายใต้การบริหารงานขอัง	คณุวร่ะชื้าต	ิโลำห์ศริ	ิกรรมการ
ผู่้จัดำการ	ซื้ึ�งเป็นผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่	(กลำุ่มวาวาแพค)	ขอังบริษัท	
แลำะไดำ้รับการเสนอัช้ื้�อัจากผู่้ถึ้อัหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทนั�น	 
จงึขอัให้ทกุทา่นมั�นใจวา่	ในปี	2564	บรษิทัจะม่ผ่ลำการดำำาเนนิงาน 
ท่�ดำ่ขึ�นอัย่างแน่นอัน
	 กระผ่ม	ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท	รวมทั�ง	 
คณะกรรมการบริษัท	จะทำาหน้าท่�ชื้่วยกันควบคุม	กำากับดำูแลำ
ให้ฝ่่ายจัดำการสามารถึบริหารงานให้บริษัทพลำิกกลำับมาม่กำาไร	
แลำะม่ผ่ลำการดำำาเนินงานท่�ดำ่ขึ�นอัย่างต่อัเน่�อัง	เพ้�อัผ่ลำประโยชื้น์
ขอังผู่้ถึ้อัหุ้นทุกท่าน	



02 รายงานประจำาปี 2563

เรียน	ท่านผู้้�ถืือหุ้้�น
	 คณะกรรมการตรวจสอับขอังบริษัท	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์
แลำะอัุตสาหกรรม	จำากัดำ	(มหาชื้น)	ประกอับดำ้วยกรรมการท่�เป็นอัิสระ	 
แลำะม่คุณสมบัติครบถึ้วนตามท่�สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์กำาหนดำ	จำานวน	3	ท่าน	ไดำ้แก่	 
นายณรงค์	พหลำเวชื้ชื้์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอับ	นายไพโรจน์	
สัญญะเดำชื้ากุลำ	แลำะนางจันทิรา	ศร่ม่วงพันธ์	กรรมการตรวจสอับ
	 ในรอับปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอับไดำ้ม่การจัดำประชืุ้ม
รวมทั�งสิ�น	8	ครั�ง	โดำยกรรมการตรวจสอับทุกท่านเข้าร่วมประชุื้ม 
ครบทุกครั�ง	 ร่วมกับผู่้ตรวจสอับภัายใน	ฝ่่ายจัดำการ	ผู่้สอับบัญชื้่
ภัายนอัก	เพ้�อัสอับทานแผ่นงานแลำะรับทราบรายงานผ่ลำการตรวจสอับ	 
รวมทั�งไดำ้ปฏิิบัติหน้าท่�ตามกฎบัตรขอังคณะกรรมการตรวจสอับ 
ท่�ได้ำรับมอับหมายจากคณะกรรมการบริษัท	แลำะเป็นไปตามแนว
ปฏิิบัติท่�ดำ่ขอังคณะกรรมการตรวจสอับตามท่�ตลำาดำหลำักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยกำาหนดำ	โดำยสรุปผ่ลำการปฏิิบัติงานท่�สำาคัญ	ไดำ้ดำังนี�
	 1.	 สอับทานงบการ เงิ นรายไตรมาสแลำะงบการ เงิ น 
ประจำาปี	2563	ขอังบริษัท	ร่วมกับผู่้สอับบัญช่ื้	แลำะฝ่่ายจัดำการ	โดำย
สอับถึาม	รับฟังคำาช่ื้�แจง	ให้ข้อัคิดำเห็นแลำะคำาแนะนำาต่างๆ	เก่�ยวกับ 
การจัดำทำารายงานทางการเงิน	แลำะการเปิดำเผ่ยหมายเหตุประกอับ
งบการเงินอัย่างครบถึ้วนเพ่ยงพอั	แลำะผู่้สอับบัญช่ื้ไดำ้ย้นยันถึึง 
ความเป็นอัิสระในการปฏิิบัติงาน	นอักจากนี�	ผู่้บริหารสูงสุดำขอัง 
ฝ่า่ยบญัช่ื้แลำะการเงนิไดำใ้หค้ำาย้นยนัวา่ระบบบัญช่ื้ขอังบริษทัเปน็ระบบ
ท่�ม่ประสิทธิภัาพ	ม่การบันทึกรายการบัญช่ื้อัย่างถึูกต้อังครบถึ้วน 
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 2.	 สอับทานระบบการควบคมุภัายในแลำะการบรหิารความเส่�ยง	
โดำยพจิารณาจากรายงานขอังผู่ส้อับบญัช่ื้	แลำะรายงานขอังผู่ต้รวจสอับ
ภัายใน	เพ้�อัประเมินความม่ประสิทธิผ่ลำขอังระบบการควบคุมภัายใน	 
รวมทั�งไดำ้ม่การสอับทานแบบประเมินความเพ่ยงพอัขอังระบบ 
การควบคุมภัายใน	ท่�จัดำทำาโดำยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลำัก
ทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	
	 3.	 กำากบัดำแูลำงานตรวจสอับภัายใน	อันมุตัแิผ่นการตรวจสอับ
ประจำาปี	รับทราบผ่ลำการตรวจสอับ	ติดำตามให้ม่การแก้ไขปรับปรุง

ภัายในเวลำาท่�เหมาะสม	ให้คำาแนะนำาในการพัฒนาคุณภัาพงาน 
ตรวจสอับภัายใน	พิจารณาสอับทานความเปน็อิัสระขอังฝ่า่ยตรวจสอับ
ภัายใน	แลำะอันมุติั	แต่งตั�ง	โยกยา้ย	เลำกิจา้งแลำะประเมนิผ่ลำการปฏิบิติังาน 
ขอังผู่้ดำำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอับภัายใน
	 4.	 ส่งเสริมให้เกิดำการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	คณะกรรมการ
ตรวจสอับไดำส้อับทานใหบ้รษิทัมก่ารบรหิารจดัำการตามหลำกัการกำากบั
ดำูแลำกิจการท่�ดำ่	เพ้�อัให้การปฏิิบัติงานม่ความโปร่งใสแลำะเป็นธรรม	
สร้างความเชื้้�อัมั�นให้แก่ผู่้ม่ส่วนไดำ้เส่ยทุกฝ่่าย
	 5.	 สอับทานให้บริษัทปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้ำวยหลำักทรัพย์
แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	กฎหมายอั้�นท่�เก่�ยวข้อัง	ติดำตามความค้บหน้า
ขอังคด่ำความท่�เก่�ยวข้อังกับบริษัท	แลำะรับทราบจากผู่้สอับบัญช่ื้ว่า
ไมม่ป่ระเดำน็แลำะขอ้ัสงัเกตท่�ตอ้ังแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอับทราบ
ตามบทบัญญัติในมาตรา	89/25	ขอังกฎหมายว่าดำ้วยหลำักทรัพย์แลำะ
ตลำาดำหลำักทรัพย์
	 6.	 พจิารณารายการท่�เก่�ยวโยงกันหรอ้ัรายการท่�อัาจม่ความขัดำแย้ง 
ทางผ่ลำประโยชื้น์	 รับทราบรายงานจากฝ่่ายจัดำการ	ผู่้ตรวจสอับ
ภัายในแลำะผู่้สอับบัญช่ื้	เร้�อังการทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันว่ารายการ
ดำังกลำ่าวเป็นไปตามท่�สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลำักทรัพย์แลำะ
ตลำาดำหลำักทรัพย์ประกาศกำาหนดำให้บริษัทจดำทะเบ่ยนดำำาเนินการ	
	 7.	 พิจารณา	คัดำเลำ้อัก	เสนอัแต่งตั�งผู่้สอับบัญช่ื้	แลำะเสนอั
จำานวนเงินค่าสอับบัญช่ื้	ประจำาปี	2564	คณะกรรมการตรวจสอับ
เสนอัต่อัคณะกรรมการบริษัท	เห็นควรนำาเสนอัต่อัท่�ประชุื้มผู่้ถึ้อัหุ้น
ในการพิจารณาแลำะแต่งตั�ง	1.	นางสาวชุื้ตินันท์	กอัประเสริฐถึาวร	
แลำะ/หร้อั	2.	นางสาวโชื้ติมา	กิจศิรกร	แลำะ/หร้อั	3.	นางสาววันนิสา	
งามบัวทอัง	ในนามบริษัท	สอับบัญชื้่ธรรมนิติ	จำากัดำ	เป็นผู่้สอับบัญชื้่
ขอังบริษัท	ประจำาปี	2564	พร้อัมทั�งเสนอัจำานวนเงินค่าสอับบัญช่ื้ 
ขอังบรษิทั	ประจำาป	ี2564	โดำยคณะกรรมการตรวจสอับมค่วามเหน็วา่ 
ผู่้สอับบัญช่ื้ท่�เสนอัแต่งตั�งม่ความเป็นอิัสระ	 ม่ความเชื้่�ยวชื้าญ
ในวิชื้าช่ื้พ	แลำะม่คุณสมบัติครบถ้ึวนตามท่�คณะกรรมการกำากับ 
หลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์กำาหนดำ
	 8.	 การรักษาคุณภัาพขอังคณะกรรมการตรวจสอับ	โดำย
ทำาการทบทวนการปฏิิบัติหน้าท่�ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอับ	 
รวมทั�งประเมินผ่ลำการปฏิิบัติหน้าท่�ขอังคณะกรรมการตรวจสอับ
ดำ้วยตนเอัง	(Audit	Committee	Self-Assessment)	ตามแนวปฏิบิัติ
ท่�ดำ่ขอังตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ผ่ลำการประเมินพบว่า	 
คณะกรรมการตรวจสอับไดำ้ปฏิิบัติหน้าท่�ส่วนใหญ่ครบถึ้วนเพ่ยงพอั
ตามขอับเขตความรับผ่ิดำชื้อับแลำ้ว
	 9.	 อั้�นๆ
• ประชืุ้มกับผู่้สอับบัญช่ื้	จำานวน	1	ครั�ง	 โดำยไม่ม่ฝ่่ายจัดำการ 

เขา้รว่มประชื้มุดำว้ย	เพ้�อัหารอ้ัแลำะรบัทราบความเหน็ท่�เปน็อัสิระ
ขอังผู่้สอับบัญชื้่

• รายงานสรุปผ่ลำการดำำาเนินงานขอังคณะกรรมการตรวจสอับให้ 
ท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัททราบอัย่างต่อัเน่�อัง

นายณรงค์	พหุ้ลเวชช์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอับ

รายงาน 
	 คณะกรรมการตรวจสอบ



03บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหุ้า 
	 และกำาหุ้นดค่าตอบแทน

นายนิพิฐ	อร้ณวงษ์	ณ	อย้ธยา
ประธานคณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน

เรียน	 ท่านผู้้�ถืือหุ้้�น	
	 คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำ ค่าตอับแทน	 
บรษิทั	เอัน็อัพ่	่อัสังหารมิทรพัยแ์ลำะอัตุสาหกรรม	จำากดัำ	(มหาชื้น)	 
ประกอับดำ้วยกรรมการบริษัทจำานวน	3	ท่าน	โดำยม่	นายนิพิฐ	 
อัรณุวงษ	์ณ	อัยธุยา	กรรมการ	เปน็ประธานคณะกรรมการสรรหา
แลำะกำาหนดำคา่ตอับแทน	นางสาวนภิัา	ลำำาเจย่กเทศ	กรรมการ	แลำะ 
นางจันทิรา	ศร่ม่วงพันธ์	กรรมการอัิสระ	เป็นกรรมการสรรหา
แลำะกำาหนดำค่าตอับแทน	
	 ในรอับปี	2563	คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำ 
ค่าตอับแทนได้ำม่การประชุื้มทั�งสิ�น	4	ครั�ง	เพ้�อัพิจารณาให้ 
ความเห็นชื้อับแลำะ	รายงานผ่ลำให้ท่�ประชืุ้มคณะกรรมการ 
รับทราบหร้อัอันุมัติอัย่างต่อัเน่�อังทุกครั�ง	 โดำยสาระสำาคัญ 
ในการปฏิิบัติหน้าท่�ขอังคณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำ 
ค่าตอับแทน	สรุปไดำ้ดำังนี�		
	 1.	 พิจารณาสรรหาบุคคลำท่�ม่คุณสมบัติเหมาะสม 
ท่�จะเข้าดำำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่� 
ครบกำาหนดำอัอักจากตำาแหน่งตามวาระ	 เพ้�อันำาเสนอัต่อั 
คณะกรรมการบริษัทก่อันเสนอัต่อัท่�ประชุื้มสามัญผู่้ถึ้อัหุ้น
ประจำาปี	2563	พิจารณาแต่งตั�งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่�
อัอักตามวาระ	โดำยกรรมการท่�ม่สว่นได้ำเสย่จะไม่เขา้รว่มประชุื้ม	
แลำะงดำอัอักเส่ยง
	 2.	สรรหาบุคคลำท่� ม่ความรู้	 ม่คุณสมบัติเหมาะสม 
ท่�จะเข้าดำำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่�ลำาอัอัก	
เพ้�อันำาเสนอัต่อัคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั�งเป็น
กรรมการแทนกรรมการท่�ลำาอัอัก

	 3.	สรรหา	คดัำเลำอ้ักผู่บ้รหิารในตำาแหนง่กรรมการผู่จ้ดัำการ	
เพ้�อัให้ได้ำผู่้ท่�ม่ความรู้	ความสามารถึ	แลำะประสบการณ์ท่� 
เหมาะสม	รวมทั�งพิจารณากำาหนดำค่าตอับแทนขอังกรรมการ 
ผู่้จัดำการนำาเสนอัต่อัท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อันุมัติ
	 4.	พิจารณากลำั�นกรอังแลำะกำาหนดำค่าตอับแทนกรรมการ
บริษัทในปี	2563	ตามหลำักเกณฑ์์ท่�บริษัทกำาหนดำ	ภัาระหน้าท่�	
แลำะความรับผิ่ดำชื้อับ	ตลำอัดำจนเท่ยบเคย่งกับบริษทัจดำทะเบ่ยน
ในตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่�อัยู่ในธุรกิจเดำ่ยวกันแลำะ 
ม่ขนาดำธุรกิจใกล้ำเค่ยงกัน	เพ้�อัเสนอัคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชื้อับ	ก่อันเสนอัต่อัท่�ประชืุ้มสามัญผู่้ถึ้อัหุ้น
พิจารณาอันุมัติ	
	 5.	เสนอัชื้้�อัท่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	ท่�ม่คุณสมบัติ
เหมาะสม	สามารถึแสดำงความคิดำเห็น	ข้อัเสนอัแนะท่�เป็น
ประโยชื้น์ต่อัคณะกรรมการบริษัท	เพ้�อัเสนอัต่อัคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอันุมัติ
	 6.	ประเมินผ่ลำการปฏิิบัติงานขอังกรรมการผู่้จัดำการ	
ประจำาปี	2563	ตามแนวทางท่�กำาหนดำไว้	เพ้�อัเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาประสิทธิภัาพในการปฏิิบัติหน้าท่�	แลำะเสนอัต่อั
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชื้อับ
	 7.	ประเมินผ่ลำการปฏิิบัติงานขอังคณะกรรมการสรรหา
แลำะกำาหนดำค่าตอับแทน	นำาผ่ลำการประเมินรายงานให้ 
คณะกรรมการบริษัททราบ	แลำะจัดำทำารายงานคณะกรรมการ
สรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทนโดำยเปิดำเผ่ยข้อัมูลำในรายงาน
ประจำาปี
	 8.	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำ 
ค่าตอับแทน	ในส่วนหน้าท่�แลำะความรับผ่ิดำชื้อับ	ให้เป็นไปตาม
หลำักการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	แลำะสอัดำคลำ้อังกับข้อัเสนอัแนะ
จากสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)



04 รายงานประจำาปี 2563

นายไพโรจน์	สัญญะเดชาก้ล
ประธานคณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่

เรียน	 ท่านผู้้�ถืือหุ้้�น	
	 คณะกรรมการบริษัท	 เอั็นอ่ัพ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะ
อัุตสาหกรรม	จำากัดำ	(มหาชื้น)	ไดำ้แต่งตั�งคณะกรรมการกำากับ
ดำูแลำกิจการท่�ดำ่ขึ�นเพ้�อักำากับดำูแลำการดำำาเนินงานขอังบริษัทให้
อัยู่บนพ้�นฐานขอังความซ้ื้�อัสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	ตรวจสอับไดำ้	
แลำะต่อัต้านการทุจริตคอัร์รัปชื้ั�นทุกรูปแบบ	
	 คณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่ประกอับดำ้วย
กรรมการบรษิทั	จำานวน	3	ท่าน	โดำยม่	นายไพโรจน	์สญัญะเดำชื้ากลุำ	 
กรรมการอิัสระ	เปน็ประธานคณะกรรมการกำากับดำแูลำกจิการท่�ดำ่	 
พลำโท	จริภัทัร	มาลัำย	กรรมการอิัสระ	แลำะนางจันทิรา	ศรม่่วงพันธ์	 
กรรมการอัิสระ		เป็นกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่
	 ในปี	2563	คณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่ม่การ
ประชุื้มทั�งสิ�น	1	ครั�ง	 เพ้�อัดำำาเนินการในด้ำานต่าง	ๆ	ตาม
ท่�กำาหนดำไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	 
สรุปสาระสำาคัญขอังการปฏิิบัติงานไดำ้		ดำังนี�		
	 1.	 สอับทานนโยบายแลำะมาตรการเก่�ยวกบัการใชื้ข้อ้ัมลูำ
ภัายในแลำะการซื้้�อัขายหลำักทรัพย์ขอังกรรมการ	ผู่้บริหาร	แลำะ
พนักงาน	เพ้�อัเสนอัต่อัท่�ประชุื้มคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อันุมัตินโยบาย	แลำะมาตรการในการติดำตามดำูแลำกรรมการแลำะ
ผู่้บริหาร	เพ้�อัป้อังกันการนำาข้อัมูลำภัายในไปใชื้้ในทางมิชื้อับ

	 2.	พจิารณาผ่ลำจากการประเมนิโครงการสำารวจการกำากบั 
ดำูแลำกิจการบริษัทจดำทะเบ่ยนไทย	(Corporate	Governance		
Report	of	Thai	Listed	Companies:	CGR)	ท่�จัดำทำาโดำย
สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	
Directors:		IOD)	โดำยจัดำให้ม่การพัฒนาปรับปรุงนโยบายแลำะ 
แนวปฏิบิตัติา่ง	ๆ 	ใหส้อัดำคลำอ้ังกบัหลำกัเกณฑ์	์	รวมทั�งขอ้ัเสนอัแนะ 
ขอังโครงการประเมินดำังกลำ่าว	
	 3.	 ทบทวนการนำาหลำักการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่สำาหรับ
บริษัทจดำทะเบ่ยน	ปี	2560	(CG	Code	2017)	ขอังสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากบัหลำกัทรพัยแ์ลำะตลำาดำหลำกัทรพัย	์(ก.ลำ.ต.)	ไป
ปรบัใช้ื้ตามบริบททางธุรกิจขอังบรษิทั	ในกรณีท่�ม่หลัำกการหรอ้ั
แนวปฏิิบัติข้อัใดำท่�บริษัทพิจารณาแล้ำวเห็นว่ายังไม่เหมาะสม 
ท่�จะนำาไปปรับใช้ื้	จะม่การอัธิบายเหตุผ่ลำหร้อัระบุมาตรการ 
ทดำแทน	(ถึ้ า ม่ ) 	 แลำะบันทึกไว้ ในรายงานการประชืุ้ม 
คณะกรรมการบริษัท
	 ในปี	2563	บริ ษัทไดำ้รับการประเมินคุณภัาพการ 
จัดำประชืุ้มสามัญผู่้ถึ้อัหุ้น	ดำ้วยคะแนน	98	คะแนน	จากคะแนน
เต็ม	100	คะแนน	จากการประเมินโดำยสมาคมส่งเสริมผู่้ลำงทุน
ไทย	(TIA)	แลำะ	ไดำ้รับการประเมินดำ้านการกำากับดำูแลำกิจการ
บริษัทจดำทะเบ่ยน	ประจำาปี	2563	ดำ้วยคะแนนเฉลำ่�ยรวม	 
ร้อัยลำะ	92	ระดำับ	5	ดำาว	อัยู่ในเกณฑ์์	“ดำ่เลำิศ”	จากการประเมิน
โดำยสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
	 จากผ่ลำการดำำาเนินงานดำ้านการกำากับดำูแลำกิจการท่�
กลำ่าวไว้ข้างต้นนั�น	ไดำ้สะท้อันให้เห็นถึึงความมุ่งมั�น	แลำะให้ 
ความสำาคัญในดำา้นการกำากับดำแูลำกจิการ	โดำยบรษิทัยงัคงยึดำถึอ้ั
แลำะปฏิิบัติตามหลัำกการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่อัย่างต่อัเน่�อัง	 
เพ้�อัก่อัให้เกิดำประโยชื้น์สูงสุดำต่อัผู่้ม่ส่วนไดำ้เส่ยทุกฝ่่าย

รายงานคณะกรรมการ 
	 กำากับด้แลกิจการที่ดี



05บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ 
	 บริษัท

พลตำารวจเอก	สมชาย	วาณิชเสนี
ประธานคณะกรรมการบริษัท

อัายุ	79	ปี

ประวััติิการศึึกษา 
• ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑ์ิต	จุฬาลำงกรณ์มหาวิทยาลำัย
• ปริญญาตร่	รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑ์ิต	โรงเร่ยนนายร้อัยตำารวจ
• วิทยาลำัยป้อังกันราชื้อัาณาจักร	รุ่น	377
• หลำักสูตรขอังสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลำักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	 
รุ่นท่�	4/2559

• หลำักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นท่�	6/2548
• หลำักสูตร	Finance	for	Non	-	Finance	Directors	(FND)	รุ่นท่�	8/2547
• หลำักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่�	40/2547
• หลำักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นท่�	6/2546

ประสบการณ์์ 
• 5	เม.ย.	2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการบริษัท	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอัิสระแลำะประธานกรรมการบริษัท 

	 	 	 บมจ.	แพลำน	บ่	ม่เดำ่ย
• 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	บจก.	ผ่ลำิตไฟฟ้า	นวนคร
• 2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการแลำะรอังประธานกรรมการ	 

	 	 	 บมจ.	นวนคร
• 2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอัิสระ	บมจ.	ภัูเก็ตแฟนตาซื้่
• 2552	-	4	เม.ย.	2561	 กรรมการแลำะรอังประธานกรรมการ	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2543	-	2545	 รอังผู่้บัญชื้าการตำารวจแห่งชื้าติ
• 2540	-	2543	 ผู่้ชื้่วยผู่้บัญชื้าการตำารวจแห่งชื้าติ

สัดส่วันการถืือหุ้้�น -ไม่ม่-

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.	แพลำน	บ่	ม่เดำ่ย
• กรรมการแลำะรอังประธานกรรมการ	บมจ.	นวนคร
• กรรมการอัิสระ	บมจ.	ภัูเก็ตแฟนตาซื้่

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
• กรรมการบริษัท	บจก.	ผ่ลำิตไฟฟ้า	นวนคร

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	19	กรกฎาคม	2550

นายวีระชาติ	โลหุ้์ศิริ
รอังประธานคณะกรรมการบริษัท	แลำะกรรมการผู่้จัดำการ

อัายุ	53	ปี

ประวััติิการศึึกษา 
• ปริญญาตร่	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดำการ	มหาวิทยาลำัยอััสสัมชื้ัญ
• หลำักสูตรขอังสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลำักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นท่�	161/2562
• หลำักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่�	303/2564

ประสบการณ์์ 
• 1	ม่.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู่้จัดำการ	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 1	ก.พ.	2563	-	29	ก.พ.	2563			รักษาการกรรมการผู่้จัดำการ	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 15	พ.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 รอังประธานคณะกรรมการ	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 22	เม.ย.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 14	มิ.ย.	2561	-	22	เม.ย.	2562	 ท่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	 

	 	 	 ดำ้านการพัฒนาแลำะปรับปรุงการผ่ลำิต	 
	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม

• 2545	-	31	ม.ค.	2563	 กรรมการ	แลำะกรรมการผู่้จัดำการ	 
	 	 	 บจก.	วาวาแพค

สัดส่วันการถืือหุ้้�น 
ถึอ้ัหุ้น	32,330,200	หุ้น	(รอ้ัยลำะ	1.39)	คูส่มรส	คอ้ั	นางทิฑ์มัพร	ชัื้ยเอั่�ยม	27,045,000	หุ้น	 
(ร้อัยลำะ	1.16)	บริษัท	วาวาแพค	จำากัดำ	460,000,000	 หุ้น	(ร้อัยลำะ	19.78)	 
รวมถึอ้ัหุน้ทั�งสิ�น	519,375,200	หุน้	(รอ้ัยลำะ	22.33)	(ปดิำสมดุำ	ณ	วนัท่�	31	ธันวาคม	2563)

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
-ไม่ม่-

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
-ไม่ม่-

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	22	เมษายน	2562
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นายณรงค์	พหุ้ลเวชช์
กรรมการอัิสระ	แลำะประธานกรรมการตรวจสอับ

อัายุ	79	ปี

ประวััติิการศึึกษา 
• ปริญญาตร่	นิติศาสตร์บัณฑ์ิต	มหาวิทยาลำัยธรรมศาสตร์
• LL.M.Thammasat	University

ประสบการณ์์ 
• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2549	-	2556	 กรรมการบริหาร	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรร
• -	 	 	 ท่�ปรึกษากฎหมาย	(ข้าราชื้การระดำับ	10)		 	

	 	 	 กระทรวงการคลำัง
• -	 	 	 รอังอัธบิดำ	่กรมบัญช่ื้กลำาง	กระทรวงการคลัำง
• 2546	-	2554		 ท่�ปรึกษา	บมจ.	ทพิยประกนัภัยั

สัดส่วันการถืือหุ้้�น -ไม่ม่-

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
-ไม่ม่-

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
-ไม่ม่-

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	19	กุมภัาพันธ์	2556

นายไพโรจน์	สัญญะเดชาก้ล
กรรมการอัิสระ	กรรมการตรวจสอับ	 

แลำะประธานคณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่
อัายุ	71	ปี

ประวััติิการศึึกษา 
• วศ.บ.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลำงกรณ์มหาวิทยาลำัย
• Quality	Control	สว่เดำน
• Standardization	แคนาดำา
• วปรอั.	4515
• วตท.	4	วิทยาลำัยตลำาดำทุน
• ปปร.11	การเม้อังการปกครอัง	สถึาบันพระปกเกลำ้า
• หลำักสูตรขอังสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลำักสูตร	Director	Certification	Program	รุ่นท่�	258/2561
• หลำักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	ปี	2561

ประสบการณ์์ 
• 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิัสระแลำะกรรมการตรวจสอับ	 

	 	 	 บมจ.	เอ็ันอ่ัพ	่อัสงัหาริมทรัพย์แลำะอุัตสาหกรรม
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิัสระแลำะประธานกรรมการตรวจสอับ	 

	 	 	 บมจ.	พฒัน์กลำ
• 2558	-	2561	 กรรมการคณะกรรมการนวตักรรมแห่งชื้าติ
• 2552		 อัธบิดำก่รมอุัตสาหกรรมพ้�นฐานแลำะการเหมอ้ังแร่
• 2551	-	2552	 รอังปลำดัำกระทรวงอุัตสาหกรรม
• 2547	-	2551	 เลำขาธกิารสำานักงานมาตรฐานผ่ลำติภัณัฑ์์อุัตสาหกรรม

สัดส่วันการถืือหุ้้�น -ไม่ม่-

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
• กรรมการอัิสระแลำะประธานกรรมการตรวจสอับ	บมจ.พัฒน์กลำ

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
• กรรมการ	อัุตสาหกรรมพัฒนามูลำนิธิ	
• กรรมการ	มูลำนิธิเพิ�มผ่ลำผ่ลำิตแห่งชื้าติ
• ประธานกรรมการ	สถึาบันไฟฟ้าแลำะอัิเลำ็กทรอันิกส์

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	13	ธันวาคม	2561



07บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

นายนิพิฐ	อร้ณวงษ์	ณ	อย้ธยา
กรรมการบริษัท	 

แลำะประธานกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน
อัายุ	60	ปี

ประวััติิการศึึกษา 
• ปริญญาตร่	สถึาปัตยกรรมศาสตรบัณฑ์ิต	จุฬาลำงกรณ์มหาวิทยาลำัย
• ปริญญาตร่	B.	ARCH,	University	of	Minnesota,	USA.
• หลำักสูตรขอังสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลำักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่�	25/2545

ประสบการณ์์ 
• 1	ส.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	แลำะรอังประธานกรรมการบริษัท		

	 	 	 บมจ.	นวนคร
• เม.ย.	2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน		

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2535	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2533	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจก.	คาซื้่า
• 2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 

	 	 	 บจก.	ซืู้มิโซื้	โกลำบอัลำ	โลำจิสติคส์	ประเทศไทย
• 2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 

   บจก.	เอัซ่ื้เอัชื้	คอันสตรัคชัื้�น	คอัสท์	คอันซัื้ลำแทนต์
• 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจก.	ผ่ลำิตไฟฟ้า	นวนคร
• ปัจจุบัน	 ประธาน	บจก.	เอัคิว	อัินโนเวชื้ั�น
• 2562	-	31	ก.ค.	2563	 กรรมการบริษัท	แลำะประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร		

	 	 	 บมจ.	นวนคร
• 17	ก.ย.	2561	-	14	ม.ค.	2562	 รักษาการกรรมการผู่้จัดำการ	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2544	-	2562	 กรรมการบริษัท	แลำะกรรมการผู่้จัดำการ	 

	 	 	 บมจ.	นวนคร

สัดส่วันการถืือหุ้้�น -ไม่ม่-

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
• กรรมการบริษัท	แลำะรอังประธานกรรมการบริษัท	บมจ.	นวนคร

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
• ประธานกรรมการ	บจก.	คาซื้่า
• กรรมการ	บจก.	ซืู้มิโซื้	โกลำบอัลำ	โลำจิสติคส์	ประเทศไทย
• กรรมการ	บจก.	เอัซื้่เอัชื้	คอันสตรัคชื้ั�น	คอัสท์	คอันซื้ัลำแทนต์
• กรรมการ	บจก.	ผ่ลำิตไฟฟ้า	นวนคร
• ประธาน	บจก.	เอัคิว	อัินโนเวชื้ั�น

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	30	มกราคม	2535

ประวััติิการศึึกษา 
• ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑ์ิต	(รป.ม.)	มหาวิทยาลำัยบูรพา
• ปริญญาตร่	บริหารธุรกิจบัณฑ์ิต	มหาวิทยาลำัยสุโขทัยธรรมาธิราชื้
• ปริญญาตร่	บัญชื้่บัณฑ์ิต	มหาวิทยาลำัยเกริก
• ปริญญาตร่	นิติศาสตร์บัณฑ์ิต	มหาวิทยาลำัยสุโขทัยธรรมาธิราชื้

ประสบการณ์์ 
• 2563	 ท่�ปรึกษาดำ้านพัฒนาระบบการเงินการคลำัง	 

	 	 	 กรมบัญชื้่กลำาง
• 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท		 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2560	 รอังอัธิบดำ่	กรมบัญชื้่กลำาง
• 2558	 ผู่้อัำานวยการกอังการเจ้าหน้าท่�
• 2555	 คลำังจังหวัดำ	สำานักงานคลำังจังหวัดำสุโขทัย

สัดส่วันการถืือหุ้้�น -ไม่ม่-

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
-ไม่ม่-

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
-ไม่ม่-

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	9	พฤศจิกายน	2560

นางสาวนิภา	ลำาเจียกเทศ
กรรมการบริษัท	

แลำะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน
อัายุ	59	ปี
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นางวรน้ช	ภ้่อิ่ม
กรรมการบริษัท 
อัายุ	56	ปี

ประวััติิการศึึกษา
• ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑ์ิต	จุฬาลำงกรณ์มหาวิทยาลำัย
• ปริญญาตร่	นิติศาสตร์บัณฑ์ิต	มหาวิทยาลำัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑ์ิตทางกฎหมายมหาชื้น	มหาวิทยาลำัยธรรมศาสตร์
• หลำักสูตรขอังสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลำักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นท่�	180/2564

ประสบการณ์์ 
• 2564	-	ปัจจุบัน						 กรรมการ	การท่อังเท่�ยวแห่งประเทศไทย
• 26	กุมภัาพันธ์	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2563	-	ปัจจุบัน	 ผู่้ตรวจราชื้การ	กระทรวงการคลำัง
• 2563					 กรรมการ	 

	 	 	 บริษัท	ขนส่ง	จำากัดำ	สังกัดำกระทรวงคมนาคม
• 2561	-	2563	 ท่�ปรึกษาดำ้านการบริหารเหร่ยญกษาปณ์แลำะ		

	 	 	 ทรัพย์สินม่ค่า	กรมธนารักษ์
• 2559	 ผู่้อัำานวยการสำานักกษาปณ์	กรมธนารักษ์
• 2556	 ผู่้เชื้่�ยวชื้าญดำ้านพัสดำุการคลำัง	กรมธนารักษ์

สัดส่วันการถืือหุ้้�น -ไม่ม่-

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
-ไม่ม่-

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
• กรรมการ	การท่อังเท่�ยวแห่งประเทศไทย

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	26	กุมภัาพันธ์	2563	

พลโท	จิรภัทร	มาลัย
กรรมการอัิสระ	แลำะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	 

อัายุ	76	ปี

ประวััติิการศึึกษา 
• ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑ์ิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	 

สถึาบันบัณฑ์ิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
• ปริญญาตร่	วิทยาศาสตร์บัณฑ์ิต	(ทบ.)	โรงเร่ยนนายร้อัยพระจุลำจอัมเกลำ้า
• โรงเร่ยนเสนาธิการทหารบก	หลำักสูตรหลำักประจำาชืุ้ดำท่�	58
• วิทยาลำัยการกอังทัพบก	ชืุ้ดำท่�	41
• อับรมหลำักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู่้บริหารระดำับสูง	รุ่นท่�	5	 

โรงเร่ยนกิจการพลำเร้อันกอังทหารบก
• อับรมหลำักสูตรหัวหน้างานแลำะการบริหารคน	(HR	for	non	HR	)
• อับรมหลำักสูตร	การจัดำทำางบประมาณอัย่างม่ประสิทธิภัาพ

ประสบการณ์์ 
• 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิัสระ	แลำะกรรมการกำากับดำแูลำกิจการท่�ด่ำ		

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2558	-	2559	 ผู่้อัำานวยการฝ่่ายกิจการพิเศษ	 

	 	 	 บมจ.	นวนคร
• 2557	-	2559	 กรรมการบริหาร	บมจ.	นวนคร
• -	 	 	 รอังเจ้ากรม	กรมการพลำังงานทหาร	 

	 	 	 กระทรวงกลำาโหม

สัดส่วันการถืือหุ้้�น -ไม่ม่-

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
-ไม่ม่-

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
-ไม่ม่-

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	26	เมษายน	2561
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นางจันทิรา	ศรีม่วงพันธ์
กรรมการอัิสระ	กรรมการตรวจสอับ	 

กรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน	แลำะ	 
กรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่ 

อัายุ	60	ปี	

ประวััติิการศึึกษา 
• ปริญญาตร่	บัญชื้่บัณฑ์ิต	คณะพาณิชื้ย์ศาสตร์แลำะการบัญชื้่	 

มหาวิทยาลำัยธรรมศาสตร์
• หลำักสูตรขอังสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลำกัสตูร	IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)	รุ่นท่�	12/2562
• หลำกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่�	271/2562
• หลำกัสตูร	Board	Nomination	and	Compensation	Program	(BNCP)	
• รุ่นท่�	4/2561
• หลำกัสตูร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)	รุ่นท่�	15/2560
• หลำกัสตูร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นท่�		27/2560
• หลำกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นท่�	137/2560
• หลำกัสตูร	Anti-Corruption	the	Practical	Guide	(ACPG)	รุ่นท่�	20/2558
• หลำกัสตูร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นท่�	11/2548

ประสบการณ์์ 
• 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิัสระ	กรรมการตรวจสอับ	กรรมการสรรหา	แลำะ 

	 	 	 กำาหนดำค่าตอับแทน	แลำะ	กรรมการกำากบัดำแูลำกจิการท่�ดำ่ 
		 	 	 บมจ.	เอ็ันอ่ัพ่	อัสงัหารมิทรพัย์แลำะอุัตสาหกรรม

• 2555	-	ปัจจุบนั	 ผู่จ้ดัำการฝ่่ายตรวจสอับภัายในแลำะเลำขานุการ 
	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอับ	 
	 	 	 บมจ.	สยามแก๊ส	แอันด์ำ	ปิโตรเคมค่ลัำส์

• 2540	-	2555	 ผู่อ้ัำานวยการสำานกัตรวจสอับภัายในแลำะ 
	 	 	 เลำขานุการคณะกรรมการตรวจสอับ	 
	 	 	 บมจ.	เวฟ	เอ็ันเตอัร์เทนเมนท์	

สัดส่วันการถืือหุ้้�น -ไม่ม่-

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
-ไม่ม่-

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
-ไม่ม่-

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	8	กรกฎาคม	2559

นางทิฆัมพร	ชัยเอี่ยม
กรรมการบริษัท 
อัายุ	50	ปี

ประวััติิการศึึกษา
• ปริญญาตร่	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการตลำาดำ	มหาวิทยาลำัยอััสสัมชื้ัญ
• หลำักสูตรขอังสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลำกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นท่�	161/2562

ประสบการณ์์ 
• เม.ย.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 1	ก.พ.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	แลำะ	กรรมการผู่้จัดำการ	 

	 	 	 บจก.	วาวาแพค
• ปัจจุบัน	 กรรมการ	แลำะ	กรรมการผู่้จัดำการ	บจก.	เป้แพค
• มิ.ย.	2561	-	เม.ย.	2562	 ท่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	 

	 	 	 ดำ้านบริหารระบบบัญชื้่แลำะการเงิน	 
	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม

• 2545	-	31	ม.ค.	2562	 กรรมการ	แลำะ	รอังกรรมการผู่้จัดำการ	 
	 	 	 บจก.	วาวาแพค

สัดส่วันการถืือหุ้้�น 
ถึ้อัหุ้น	27,045,000	หุ้น	(ร้อัยลำะ	1.16)	คู่สมรส	ค้อั	นายว่ระชื้าติ	โลำห์ศิริ	32,330,200	หุ้น	 
(ร้อัยลำะ	1.39)	บริษัท	วาวาแพค	จำากัดำ	460,000,000	หุ้น	(ร้อัยลำะ	19.78)	รวมถึ้อัหุ้น 
ทั�งสิ�น	519,375,200	หุ้น	(ร้อัยลำะ	22.33)	(ปิดำสมุดำ	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563)

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
-ไม่ม่-

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
• กรรมการผู่้จัดำการ	บจก.	วาวาแพค
• กรรมการผู่้จัดำการ	บจก.	เป้แพค

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	22	เมษายน	2562
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นางสาวอรยาพร	กาญจนจารี
กรรมการบริษัท	 
อัายุ	33	ปี

ประวััติิการศึึกษา 
• MSC.	GLOBAL	FINANCE,	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
• หลำักสูตรขอังสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลำักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่�	241/2560

ประสบการณ์์ 
• 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• -	 	 	 รอังประธานกรรมการ	 

	 	 	 CHATEAU	DE	BANGKOK	
• -	 	 	 กรรมการ	 

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

	 	 	 INCHCAPE	SERVICES	(THAILAND)	CO.,	LTD.

สัดส่วันการถืือหุ้้�น 
จำานวน	64,900,000	หุ้น	สัดำส่วน	ร้อัยลำะ	2.79	(ปิดำสมุดำ	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563)

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
-ไม่ม่-

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
• รอังประธานกรรมการ	CHATEAU	DE	BANGKOK
• กรรมการ	PANASONIC	SIEW	SALES	(THAILAND)	CO.,	LTD.
• กรรมการ	INCHCAPE	SERVICES	(THAILAND)	CO.,	LTD.

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	26	เมษายน	2561

นายส้ทธิพร	จันทวานิช
กรรมการบริษัท	 
อัายุ	46	ปี

ประวััติิการศึึกษา
• ปริญญาโท	Finance,	Webster	University	สหรัฐอัเมริกา
• ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑ์ิต,	Webster	University	สหรัฐอัเมริกา
• ปริญญาตร่	วิศวกรรมศาสตร์,	Washington	University	สหรัฐอัเมริกา
• ปริญญาตร่	คณิตศาสตร์,	Maryville	University	สหรัฐอัเมริกา
• หลำักสูตรการจัดำทำางบประมาณอัย่างม่ประสิทธิภัาพ

ประสบการณ์์ 
• 1	ส.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	แลำะประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร		

	 	 	 บมจ.	นวนคร
• 26	ก.พ.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 10	ม.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจก.	คลำอังหลำวงพัฒนา	(ปทุมธานี)
• 10	ก.ค.	2562	-	31	ก.ค.	2563		 กรรมการบริษัท	แลำะกรรมการผู่้จัดำการ	 

	 	 	 บมจ.	นวนคร
• มิ.ย.	2561	-	25	ก.พ.	2563	 ท่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	 

	 	 	 ดำ้านการจัดำการเชื้ิงกลำยุทธ์แลำะการตลำาดำ	 
	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม

• ก.ย.	2559	-	9	ก.ค.	2562	 รอังกรรมการผู่้จัดำการ	ดำ้านสาธารณูปโภัค	 
	 	 	 บมจ.	นวนคร

• ก.ย.	2559	-	ก.พ.	2561	 รกัษาการผู่อ้ัำานวยการฝ่่ายระบบนำ�าเพ้�อัอุัตสาหกรรม		
	 	 	 บมจ.	นวนคร

• ปี	2552	-	2559	 ผู่้อัำานวยการฝ่่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.	นวนคร
• ปี	2553	-	31	พ.ค.	2556	 รอังกรรมการผู่้จัดำการ	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• ปี	2546	-	2552	 ผู่้อัำานวยการฝ่่ายซื้่อัมบำารุง	บมจ.	นวนคร

สัดส่วันการถืือหุ้้�น -ไม่ม่-

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
• กรรมการ	แลำะกรรมการผู่้จัดำการ	บมจ.	นวนคร

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
• กรรมการ	บจก.	คลำอังหลำวงพัฒนา	(ปทุมธานี)

วััน เดือน ปีที�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษัทในครั�งแรก
วันท่�	26	กุมภัาพันธ์	2563
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ประวััติิการศึึกษา 
• ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถึาบันบัณฑ์ิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
• ปริญญาตร่	วิทยาศาสตร์บัณฑ์ิต	มหาวิทยาลำัยเกษตรศาสตร์
• หลำักสูตร	Strategic	Financial	Leadership	Program	(SFLP)	2019	 

โดำยสมาคมบริษัทจดำทะเบ่ยนไทย		
• CFO	CDP	ครั�งท่�	4/2020	หัวข้อั	“	Capital	Structure	and	Funding	Strategy	”	

โดำยสมาคมบริษัทจดำทะเบ่ยนไทย
• CFO	CDP	ครั�งท่�	5/2020	หัวข้อั	“	How	to	create	value	with	the	right	 

environment,	social	and	governance	strategies	” 
โดำยสมาคมบริษัทจดำทะเบ่ยนไทย

• CFO	CDP	ครั�งท่�	6/2020	หัวข้อั	“	Update	on	taxes	 
and	foreign	investment	issues	”	 
โดำยสมาคมบริษัทจดำทะเบ่ยนไทย

• หลำักสูตรขอังสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• หลำักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่�	263/2561
• หลำักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	 

รุ่นท่�	22/2564

ประสบการณ์์ 
• ธ.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 รอังกรรมการผู่้จัดำการสายงานบัญชื้่แลำะการเงิน		

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• ก.ย.	2561	-	12	ก.ย.	2562		 รอังกรรมการผู่้จัดำการสายงานการตลำาดำแลำะขาย	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2560	-	14	ม.ค.	2562		 กรรมการบริษัท	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2560	-	ก.ย.	2561	 กรรมการผู่้จัดำการ	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2557	-	2560		 รอังกรรมการผู่้จัดำการ	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 2552	-	2556	 ผู่้จัดำการอัาวุโส	ฝ่่ายการตลำาดำแลำะการขาย	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม

สัดส่วันการถืือหุ้้�น 
จำานวน	4,026,666	หุ้น	สัดำส่วน	ร้อัยลำะ	0.17	(ปิดำสมุดำ	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563)

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
-ไม่ม่-

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
-ไม่ม่-

นายวีร์	วรศักดิ์โยธิน
รอังกรรมการผู่้จัดำการสายงานบัญชื้่แลำะการเงิน	 

อัายุ	43	ปี

นายวีระชาติ	โลหุ้์ศิริ
รอังประธานคณะกรรมการบริษัท	 

แลำะกรรมการผู่้จัดำการ
อัายุ	53	ปี

คณะ
	 ผู้้�บริหุ้าร

ประวััติิการศึึกษา 
• ปริญญาตร่	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดำการ	มหาวิทยาลำัยอััสสัมชื้ัญ
• หลำักสูตรขอังสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลำักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นท่�	161/2562
• หลำักสูตร	Direct	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่�	303/2564

ประสบการณ์์ 
• 1	ม่.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู่้จัดำการ	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 1	ก.พ.	2563	-	29	ก.พ.	2563			รักษาการกรรมการผู่้จัดำการ	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 15	พ.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 รอังประธานคณะกรรมการ	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 22	เม.ย.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	 

	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม
• 14	มิ.ย.	2561-	22	เม.ย.	2562	 ท่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	 

	 	 	 ดำ้านการพัฒนาแลำะปรับปรุงการผ่ลำิต	 
	 	 	 บมจ.	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม

• 2545	-	31	ม.ค.	2563	 กรรมการ	แลำะกรรมการผู่้จัดำการ	 
	 	 	 บจก.	วาวาแพค

สัดส่วันการถืือหุ้้�น 
ถึอ้ัหุ้น	32,330,200	หุ้น	(รอ้ัยลำะ	1.39)	คูส่มรส	คอ้ั	นางทิฑ์มัพร	ชัื้ยเอั่�ยม	27,045,000	หุ้น	 
(ร้อัยลำะ	1.16)	บริษัท	วาวาแพค	จำากัดำ	460,000,000	 หุ้น	(ร้อัยลำะ	19.78)	 
รวมถึอ้ัหุ้นทั�งสิ�น	519,375,200	หุ้น	(รอ้ัยลำะ	22.33)	(ปดิำสมดุำ	ณ	วนัท่�	31	ธนัวาคม	2563)

การดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น

บริิษััทจดทะเบียน
-ไม่ม่-

บริิษััทจำ�กััด/องค์์กัริอ่�น
-ไม่ม่-



Product Variety
มีควัามหุ้ลากหุ้ลายของสินค�าบรรจุภัณ์ฑ์ทั�งกระสอบพลาสติิกสาน / 
บรรจุภัณ์ฑ์ชนิดอ่อนเพื�อติอบสนองควัามติ�องการของลูกค�า

Quality Standard
กระบวันการผลิติภายใติ�่ระบบปิดที�มีควัามสะอาดป้องกันสิ�งปนเปื้อน
จากภายนอกและได�รับการรับรองมาติรฐานสากลในการผลิติสินค�า 
อาทิ ISO/GMP/HACCP

Sales Service
รูปแบบการนำาเสนอสินค�าและบริการผ่านพนักงานขาย ที�มีควัามรู�
และ ควัามชำานาญด�านบรรจุภัณ์ฑ์แบบครบวังจร

ONE STOP 
SERVICE 

PACKAGING 
SOLUTION

CRM
ศึูนย์บริการลูกค�าสัมพันธ์ที�สามารถืติิดติ่อสอบถืาม
ข�อมูลหุ้รือติิดติามงานผ่าน Call center

Logistic System
ระบบบริหุ้ารการจัดส่งของบริษัทพร�อมระบบติิดติาม 
GPS Tracking เพื�อการจัดส่งที�รวัดเร็วัและทันเวัลา

Quality Control
บริษัทมีระบบการบริหุ้ารควับค้มค้ณ์ภาพและ ติรวัจสอบ 
มาติรฐานสินค�า

Research & Development
ทีมงานวัิจัยและพัฒนาสินค�าใหุ้ม่เพื�อสนับสน้นในการ 
นำาเสนอสินค�าที�เหุ้มาะสมและแก�ไขปัญหุ้าด�านเทคนิคใหุ้�กับลูกค�า

Design Center
ทีมงานออกแบบผลิติภัณ์ฑ์และรูปแบบการพิมพ์เพื�อสร�าง 
ควัามโดดเด่นใหุ้�กับบรรจุภัณ์ท์



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

 PRODUCTS



บริษัทดำาเนินธ้รกิจด�วย 
การยึดมั่นอ้ดมการณ์ 
“การสร�างค้ณค่าใหุ้�กับ 
ผู้้�มีส่วนได�ส่วนเสียอย่าง 
ค้�มค่าและยั่งยืน”

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

• กั�ริให้ผู้ใช้ (End User) ได้ริับ 

ปริะโยชน์สูงสุดทั้งด้�นค์ุณภ�พ 

ริ�ค์� ตลอดจนกั�ริสริ้�งมูลค์่�เพิ่ม 

(Value Added) ให้กัับสินค์้� 

และบริิกั�ริ

• กั�ริให้ผู้ถ่อหุ้นได้รัิบผลกั�ริตอบแทนที� 

คุ้์มค่์�กัับกั�ริลงทุนในอัตริ�ที�เหม�ะสม

• กั�ริให้พนักัง�นได้ริับผลปริะโยชน์  

ค์่�ตอบแทนและกั�ริมีค์ุณภ�พชีวิตที�ดี

• กั�ริบริิห�ริองค์์กัริค์วบค์ู่กัับกั�ริพัฒน� 

ด้�นสังค์มและสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งย่น



ค้ณภาพ
ตรงเวลา
ราคาย้ติธรรม
จ�กัปริะสบกั�ริณ์ที�ย�วน�นกัว่� 60 ปี 
ทำ�ให้มั่นใจในค์ว�มชำ�น�ญในกั�ริผลิต 
บริริจุภัณฑ์พล�สติกัโดยไม่เป็นริอง 
ใค์ริ ซึ่งบริิษััทไม่หยุดยั้งเพียงแค์่ 
กัริะบวนกั�ริผลิตสินค์้�ให้มีค์ุณภ�พ 
เท่�นั้น บริิษััทยังมุ่งมั่นกั�ริบริิกั�ริ 
ที�ปริะทับใจและพัฒน�ผลิตภัณฑ์อย่�ง
ต่อเนื่อง เพ่�อนำ�เสนอสิ่งที�ดีที �สุด 
สำ�หริับลูกัค์้� ภ�ยใต้นโยบ�ยค์ุณภ�พ
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ความรับผู้ิดชอบ
	 ต่อสังคม

บรษัิทไดำจ้ดัำทำารายงานความยั�งย้น	(Sustainability	Report)	ประจำาปี	2563	เพ้�อัรายงานผ่ลำการดำำาเนนิงาน
ดำ้านเศรษฐกิจ	สังคม	แลำะสิ�งแวดำลำ้อัมขอังบริษัท	ท่�เกิดำขึ�นตั�งแต่วันท่�	1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2563	 
ตามมาตรฐานการรายงานขอัง	Global	Reporting	Initiatives	(GRI)	โดำยม่การเปิดำเผ่ยอัย่างต่อัเน่�อัง
เป็นปีท่�	4	ทั�งนี�	บริษัทไดำ้เปิดำเผ่ยไว้บนเว็บไซื้ต์ขอังบริษัทท่�	www.nep.co.th

“การสร�างค้ณค่า “การสร�างค้ณค่า 
ใหุ้�กับผู้้�มีส่วนได�เสีย ใหุ้�กับผู้้�มีส่วนได�เสีย 

อย่างค้�มค่า อย่างค้�มค่า 
และยั่งยืน”และยั่งยืน”



17บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ข้�อม้ลบริษัท
บริษัท เอ็นอีพี อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ติสาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน) 
เลำขทะเบ่ยนท่�	0107537000831	ประกอับธุรกิจหลำักค้อั	ผ่ลำิตแลำะจำาหน่ายบรรจุภััณฑ์์พลำาสติก	

สำานักงานใหุ้ญ่ 
ตั�งอัยู่เลำขท่�	41	ซื้อัยพหลำโยธิน	5	ถึนนพหลำโยธิน	แขวงพญาไท	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	
โทรศัพท์	0-2271-4213-6	โทรสาร	0-2271-4416

โรงงานของบริษัท 
ตั�งอัยู่ในเขตส่งเสริมอัุตสาหกรรมนวนคร	เลำขท่�	999/5	หมู่ท่�	1	ถึนนมิตรภัาพ	กม.231	ตำาบลำนากลำาง	อัำาเภัอัสูงเนิน	 
จังหวัดำนครราชื้ส่มา	30380	โทรศัพท์	0-4433-5520-24		โทรสาร	0-4433-5448

Website: www.nep.co.th 
บริษัทม่ทุนจดำทะเบ่ยน	2,808,135,754	บาท	ชื้ำาระแลำ้วเป็นหุ้นสามัญ	2,325,380,588	หุ้น	มูลำค่าท่�ตราไว้หุ้นลำะ	1	บาท	 
คิดำเป็นเงิน	2,325,380,588	บาท		

นิติบ้คคลที่บริษัทถืือหุ้้�นตั�งแต่ร�อยละ	10	ข้้�นไป
บริษัท นวันคร จำากัด (มหุ้าชน) 
ประกอับธุรกิจเก่�ยวกับการพัฒนาอัสังหาริมทรัพย์แลำะนิคมอัุตสาหกรรมเพ้�อัขายแลำะให้เชื้่าแลำะการให้บริการสาธารณูปโภัคแลำะ
สิ�งอัำานวยความสะดำวกต่าง	ๆ	ในนิคมอัุตสาหกรรม					

สำานักงานปท้มธานี
ตั�งอัยู่เลำขท่�	999	หมู่	13	ถึนนพหลำโยธิน	ตำาบลำคลำอังหนึ�ง	อัำาเภัอัคลำอังหลำวง	จังหวัดำปทุมธานี	12120	 
โทรศัพท์		0-2529-0031-5	โทรสาร		0-2529-2171	

สำานักงานจังหุ้วััดนครราชสีมา 
ตั�งอัยู่เลำขท่�	999/1	ถึนนมิตรภัาพ	กม.231	ตำาบลำนากลำาง	อัำาเภัอัสูงเนิน	จังหวัดำนครราชื้ส่มา	30170	 
โทรศัพท์	0-4400-0111-3	โทรสาร	0-4433-5478

Website: www.navanakorn.co.th 
บริิษััท นวนค์ริ จำ�กััด (มห�ชน) ทุนจดำทะเบ่ยน	2,048,254,862	บาท	ชื้ำาระแลำ้วเป็นหุ้นสามัญ	2,048,254,862	หุ้น	มูลำค่าท่�ตราไว้ 
หุ้นลำะ	1	บาท	คิดำเป็นเงิน	2,048,254,862	บาท

บ้คคลอ�างอิง
นายทะเบียนหุ้ลักทรัพย์
บริิษััท ศููนย์ริับฝ�กัหลักัทริัพย์ (ปริะเทศูไทย) จำ�กััด
93	อัาคารตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ชื้ั�น	14	ถึนนรัชื้ดำาภัิเษก	แขวงดำินแดำง	เขตดำินแดำง	กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	0-2009-9999

Website: www.set.or.th/tsd

ผู้้�สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติิ จำากัด
นางสาวชืุ้ตินันท์		กอัประเสริฐถึาวร			ผู่้สอับบัญชื้่เลำขท่�		9201	 หร้อั
นางสาวโชื้ติมา	 กิจศิรกร	 ผู่้สอับบัญชื้่เลำขท่�		7318		 หร้อั
นางสาววันนิสา			งามบัวทอัง		 ผู่้สอับบัญชื้่เลำขท่�		6838			 หร้อั
ผู่้สอับบัญชื้่ท่านอั้�นท่�	ก.ลำ.ต.	ให้ความเห็นชื้อับ	ซื้ึ�งบริษัทสอับบัญชื้่มอับหมายให้เป็นผู่้สอับบัญชื้่รับผ่ิดำชื้อับจาก	 
บริษัท	สอับบัญชื้่ธรรมนิติ	จำากัดำ
267/1	ถึนนประชื้าราษฎร์สาย	1	แขวงบางซื้้�อั	เขตบางซื้้�อั	กรุงเทพมหานคร	10800	
โทรศัพท์	0-2587-8080	โทรสาร	0-2586-0301	

ข้�อม้ลทั่วไป
	 และข้�อม้ลสำาคัญอื่น
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นโยบายและภาพรวมการ	 	
	 ประกอบธ้รกิจ

บริษัท	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม	จำากัดำ	(มหาชื้น)	ผู่้ผ่ลำิตแลำะจำาหน่ายกระสอับรายแรกในประเทศไทย	ไดำ้ริเริ�ม 
ก่อัตั�งขึ�นโดำย	จอัมพลำผ่ิน	ชืุ้ณหะวัน	กับ	นายเลำ้�อัน	บัวสุวรรณ	พร้อัมดำ้วยทหาร	ตำารวจ	พ่อัค้า	ประชื้าชื้น	ไดำ้ประชืุ้มก่อัตั�งบริษัท	
กระสอับอัิสาน	จำากัดำ	ขึ�นเม้�อัวันท่�	30	พฤษภัาคม	2496	แลำะไดำ้จดำทะเบ่ยนการจัดำตั�งบริษัทจำากัดำ	เม้�อัวันท่�	2	กรกฎาคม	2496

ต่อัมาเม้�อัวันท่�	6	สิงหาคม	2502	บริษัทไดำ้ม่การแปรสภัาพเป็นรัฐวิสาหกิจ	โดำยม่กระทรวงการคลัำงเข้าซ้ื้�อัหุ้นเก้อับทั�งหมดำ	 
จนกระทั�งเม้�อัวนัท่�	16	กรกฎาคม	2530	บรษัิทถึอ้ัเป็นรฐัวสิาหกจิแห่งแรกท่�ไดำร้บัการแปรสภัาพเป็นบรษัิทเอักชื้น	แลำะในปีเดำย่วกนั
ไดำ้เข้าจดำทะเบ่ยนในตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แลำะในปี	2537	ไดำ้จดำทะเบ่ยนแปรสภัาพนิติบุคคลำตามพระราชื้บัญญัติ 
บริษัทมหาชื้นจำากัดำ	ภัายใต้ชื้้�อั	“บริษัท	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม	จำากัดำ	(มหาชื้น)”	ดำำาเนินธุรกิจเป็นผู่้ผ่ลำิตแลำะ
จำาหน่ายผ่ลิำตภััณฑ์์ปอั	ต่อัมาในปี	2534	บริษัทเพิ�มสายผ่ลำิตภััณฑ์์พลำาสติกขึ�นเพ้�อัเป็นอ่ักทางเลำ้อักหนึ�งขอังผู่้ใชื้้สินค้าประเภัท
บรรจุภััณฑ์์	

ปัจจุบัน	บริษัทมผ่่ลิำตภัณัฑ์ห์ลำกัเป็นบรรจภุัณัฑ์ท์่�ผ่ลำติจากพลำาสตกิ	แลำะยังคงแนวทางในการพฒันาคณุภัาพสนิคา้	แลำะการบรกิาร
อัย่างต่อัเน่�อัง	จากการวางรากฐานในปี	2555-2556	โดำยการย้ายฐานการผ่ลำิตจาก	ต.จอัหอั	จ.นครราชื้ส่มา	ไปยังเขตส่งเสริม
อัุตสาหกรรมนวนคร	อั.สูงเนิน	จ.นครราชื้ส่มา	แลำะม่การปรับปรุงอัอักแบบอัาคารโรงงาน	ลำงทุนเคร้�อังจักรใหม่	แลำะพัฒนาระบบ
การผ่ลำิตสินค้าให้ม่คุณภัาพจนไดำ้รับรอังมาตรฐานสากลำ	ISO9001,	GMP,	HACCP,	Green	Industry	แลำะ	มอัก.

นอักจากนี�	บริษัทไดำ้ม่การลำงทุนในบริษัทร่วม	ค้อั	บริษัท	นวนคร	จำากัดำ	(มหาชื้น)	ในสัดำส่วนร้อัยลำะ	12.51	ขอังทุนจดำทะเบ่ยน
ชื้ำาระแลำ้ว	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2562	โดำยบริษัทร่วมดำำาเนินธุรกิจพัฒนาอัสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอัุตสาหกรรม 
นวนคร	พรอ้ัมระบบสาธารณปูโภัคอัยา่งครบถึว้น	ตั�งอัยูก่โิลำเมตรท่�	46	ถึนนพหลำโยธนิ	ตำาบลำคลำอังหนึ�ง	อัำาเภัอัคลำอังหลำวง	จงัหวดัำ
ปทุมธาน	ีแบ่งเป็นพ้�นท่�เขตอัตุสาหกรรม	เขตท่�อัยู่อัาศยั	เขตพาณชิื้ยกรรม	แลำะเขตปลำอัดำอัากร	นอักจากนี�ยังไดำข้ยายการลำงทุนใหม ่
ไปยังเขตส่งเสริมอัุตสาหกรรม	อัำาเภัอัสูงเนิน	จังหวัดำนครราชื้ส่มา	ซื้ึ�งอัยู่พ้�นท่�ไดำ้รับการส่งเสริมการลำงทุน	(เขต	3)	ท่�จะไดำ้รับ 
การสง่เสรมิการลำงทุนจาก	BOI	โดำยมพ่้�นท่�โครงการประมาณ	2,000	ไร	่ถึอ้ัเป็นนคิมท่�ทันสมยัท่�สดุำในเขตภัาคตะวนัอัอักเฉียงเหนอ่ั	 
ซึื้�งปัจจุบันโรงงานขอังบริษัท	ได้ำย้ายเข้ามาตั�งอัยู่ในเขตส่งเสริมอุัตสาหกรรม	นวนคร	อัำาเภัอัสูงเนิน	จังหวัดำนครราชื้ส่มา	นี�เช่ื้นเด่ำยวกัน

1.	วิสัยทัศน์	วัตถื้ประสงค์	เป้าหุ้มาย	หุ้รือกลย้ทธ์ในการดำาเนินงานข้องบริษัท
วิสัยทัศน์
บริษัทม่วิสัยทัศน์ท่�จะเป็นผู้่นำาทางด้ำานบรรจุภััณฑ์์	(Packaging)	ทั�งการอัอักแบบผ่ลิำตภััณฑ์์ให้เหมาะสมตามความต้อังการ 
ขอังลำูกค้า	แลำะดำ้านคุณภัาพแลำะบริการ	ซื้ึ�งไม่ไดำ้เน้นหนักแต่เพ่ยงผ่ลำิตภััณฑ์์กระสอับพลำาสติกเท่านั�น	แต่ยังรวมถึึงการขยาย 
สายผ่ลำิตภััณฑ์์ไปสู่บรรจุภััณฑ์์อั้�นๆ	อั่กดำ้วย	โดำยยึดำมั�นตามนโยบายขอังบริษัท	“คุณภัาพ	ตรงเวลำา	แลำะราคายุติธรรม”

เป้าหุ้มายการดำาเนินธ้รกิจ	
1.		 ผ่ลำิตสินค้าท่�ม่คุณภัาพราคายุติธรรม	แลำะส่งมอับทันเวลำา	เพ้�อัสร้างความพึงพอัใจให้แก่ลูำกค้าแลำะผู้่บริโภัคผู้่ใชื้้สินค้า 

จากบรรจุภััณฑ์์ขอังบริษัท

2.		 เพิ�มยอัดำขายในปี	ให้เติบโตขึ�นจากปีท่�แลำ้วไม่น้อัยกว่า	10	%

3.		 ม่ผ่ลำประกอับการประจำาปีเป็นกำาไรสุทธิ	

4.	 ม่ชื้่อังทางท่�มาขอังรายไดำ้ท่�หลำากหลำาย	เพ้�อัลำดำความเส่�ยงจากการพึ�งพาเฉพาะรายไดำ้จากการขายบรรจุภััณฑ์์พลำาสติก

5.	 ดำำาเนินธุรกิจโดำยยึดำถึ้อัความรับผิ่ดำชื้อับต่อัผู้่ม่ส่วนได้ำเส่ยต่างๆ	อัาทิ	พนักงาน	ลูำกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี�	สังคม	ภัาครัฐ	ชุื้มชื้น	
แลำะสิ�งแวดำลำ้อัม	เป็นต้น
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กลย้ทธ์ในการดำาเนินงานข้องบริษัท	
1.	 การปรับเปลำ่�ยน	Business	Model	ใหม่	ในรูปแบบ	The	One	Stop	Service	Packaging	Solution	เพ้�อัเป็นผู้่ให้บริการ 

ดำ้านบรรจุภััณฑ์์ทุกประเภัทแบบครบวงจร	ตั�งแต่การอัอักแบบจนถึึงส่งมอับสินค้า	แลำะเพิ�มยอัดำขายด้ำวยการ	Outsource	
บางส่วน	ทำาให้ลำดำข้อัจำากัดำดำ้านกำาลำังการผ่ลำิต	สามารถึตอับสนอังความต้อังการขอังลำูกค้าไดำ้มากขึ�น

2.	 ปรับปรุงพัฒนาคุณภัาพสินค้าแลำะบริการอัย่างต่อัเน่�อัง	เพ้�อัรักษาฐานลำูกค้าเดำิมแลำะขยายฐานลำูกค้าใหม่	รวมถึึงมุ่งเน้น 
การสร้างความพึงพอัใจให้กับลำูกค้า	แลำะสร้างความสัมพันธ์อัันดำ่	โดำยใชื้้หน่วยงานลำูกค้าสัมพันธ์	(CRM)	เป็นศูนย์กลำาง

3.	 ลำดำการสญูเส่ยจากการผ่ลิำต	แลำะเพิ�มศกัยภัาพการบรหิารจดัำการทางด้ำานตา่งๆ	โดำยการฝึ่กอับรมพนกังาน	การสรา้งแรงจงูใจ
ในการทำางาน	ตลำอัดำจนใช้ื้เทคโนโลำย่	เขา้มาช่ื้วยอัำานวยความสะดำวก	ควบคมุแลำะตรวจสอับในการทำางานให้เกดิำประสทิธภิัาพ
ท่�ดำ่ยิ�งขึ�น

4.	 ขยายสายการผ่ลำิตไปยงับรรจภุัณัฑ์อ์ั้�นๆ	เพ้�อัลำดำความเส่�ยงแลำะเพิ�มยอัดำขายแลำะสรา้งผ่ลำกำาไรโดำย	บรษิทัทำาการขยายธุรกจิ
โดำยการลำงทุนในเคร้�อังจกัรแลำะการผ่ลำติ	สำาหรบับรรจภุัณัฑ์ช์ื้นดิำอัอ่ัน	(Flexible	Packaging)	ซื้ึ�งเป็นตลำาดำท่�มข่นาดำใหญ่กวา่
ตลำาดำกระสอับพลำาสติกหลำายเท่าตัว	แลำะเป็นบรรจุภััณฑ์์ท่�ไดำ้รับความนิยมเป็นอัันดำับ	1	อั่กทั�งยังไม่ม่ความเส่�ยงจากฤดำูกาลำ
ขอังสินค้าท่�ใชื้้บรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำนี�	โดำยไดำ้เริ�มผ่ลำิตแลำะจำาหน่ายสินค้าดำังกลำ่าวในไตรมาสท่�	2	ปี	2560

5.	 การลำดำค่าใชื้้จ่ายในการบริหาร	รวมถึึงค่าตอับแทนกรรมการ	เพ้�อัให้สอัดำคลำ้อังกับขนาดำขอังกิจการ

6.	 กระจายความเส่�ยง	(Diversify)	แลำะขยายตลำาดำ	โดำยพิจารณาสัดำส่วนกลำุ่มลำูกค้าแต่ลำะประเภัทอัุตสาหกรรมตามฤดำูกาลำขอัง
สินค้าทางการเกษตร	เพ้�อัรักษายอัดำขายให้ม่ความสม�ำาเสมอั	

7.	 มุ่งเน้นการทำาโครงการความรับผ่ิดำชื้อับต่อัสังคม	(CSR)	อัย่างต่อัเน่�อัง	เพ้�อัการเติบโตท่�ยั�งย้นในอันาคต

2.	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
บริษัท	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม	จำากัดำ	(มหาชื้น)	เริ�มดำำาเนินกิจการเม้�อัวันท่�	2	กรกฎาคม	2496	ในชื้้�อั	บริษัท	
กระสอับอัิสาน	จำากัดำ	(NORTH	EAST	JUTE	MILL	COMPANY	LIMITED)	ม่ทุนจดำทะเบ่ยนเริ�มต้น	10	ลำ้านบาท	เพ้�อัดำำาเนิน
ธรุกจิเปน็ผู้่ผ่ลำติแลำะจำาหนา่ยผ่ลิำตภัณัฑ์ป์อั	บรษัิทได้ำเข้าจดำทะเบ่ยนเป็นหลัำกทรพัย์จดำทะเบ่ยนในตลำาดำหลัำกทรพัย์แห่งประเทศไทย
เม้�อัวันท่�	16	กรกฎาคม	2530	ต่อัมาในปี	2534	บริษัทเพิ�มสายผ่ลิำตภััณฑ์์พลำาสติกขึ�นเพ้�อัเป็นอ่ักทางเลำ้อักหนึ�งขอังผู้่ใชื้้สินค้า
ประเภัทบรรจุภััณฑ์์	

ในปี 2550 เน่�อังจากปริมาณความต้อังการขอังตลำาดำท่�ลำดำลำง	แลำะการขาดำแคลำนวัตถึุดำิบปอั	บริษัทจึงยกเลำิกส่วนงานการผ่ลำิต
ผ่ลำิตภััณฑ์์ปอั	ตามมติท่�ประชืุ้มคณะกรรมการครั�งท่�	10/2550	เม้�อัวันท่�	19	กันยายน	2550	ปัจจุบันบริษัทจึงม่ผ่ลำิตภััณฑ์์หลำัก 
เป็นบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกเพ่ยงอัย่างเดำ่ยว	

ต่อม�ในปี 2554 บริษัทได้ำย้ายโรงงานการผ่ลิำตจาก	ต.จอัหอั	อั.เม้อัง	จ.นครราชื้ส่มา	มายังเขตส่งเสริมอุัตสาหกรรม	นวนคร 
อั.สูงเนิน	จ.นครราชื้ส่มา	บนพ้�นท่�	19-3-45	ไร่	ปัจจุบันบริษัท	ใชื้้พ้�นท่�โดำยแบ่งเป็น	อัาคารสำานักงานพ้�นท่�	600	ตารางเมตร	
อัาคารผ่ลิำต	1	(Flexible	Packaging)	สำาหรับการผ่ลิำตสินค้าบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอ่ัอันพ้�นท่�	3,600	ตารางเมตร	อัาคารผ่ลิำต	2	 
(Finishing)	สำาหรับการพิมพ์	เคลำ้อับ	ตัดำ	แลำะเย็บพ้�นท่�		2,900	ตารางเมตร	ส่วนอัาคารผ่ลำิต	3	เป็นส่วนผ่ลำิตเส้นเทปแลำะผ่้นผ่้า	
ขนาดำ	3,600	ตารางเมตร	รวมพ้�นท่�การผ่ลำิตทั�งสิ�น	10,100	ตารางเมตร	อัาคารคลำังสินค้าพ้�นท่�	600	ตารางเมตร	แลำะโรงอัาหาร	

ปี 2559 บรษัิทไดำข้อัอันมุตัผิู่ถ้ึอ้ัหุ้นเพ้�อัอัอักหุ้นเพิ�มทุนให้กบัผู่ถ้ึอ้ัหุ้นรายเดำมิ	(RO)	เป็นจำานวน	965,518,334	หุ้น	จำานวนหุ้นรวมท่�
ขายได้ำ	416,819,746	หุ้น	โดำยม่วตัถุึประสงคเ์พ้�อัลำงทุนขยายกจิการ	เพิ�มสายการผ่ลิำตบรรจภัุัณฑ์ช์ื้นดิำอ่ัอัน	(Flexible	Packaging)	
ซื้ึ�งท่�ประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นม่มติอันุมัติการเพิ�มทุน	

ปี 2560	บริษัทไดำ้ลำงทุนในการจัดำหาเคร้�อังจักรสำาหรับสายการผ่ลำิตสินค้าบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน	รวมถึึงการปรับปรุงพ้�นท่� 
เพ้�อัการรอังรับระบบการทำางาน	สรรหาแรงงานท่�ม่ความรู้ความสามารถึเฉพาะทางสำาหรับสายงานการผ่ลิำตบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอ่ัอันเพิ�มเติม	 
แลำะสามารถึเริ�มผ่ลิำตสินค้าแลำะรับรู้รายได้ำเม้�อัเดำ้อันพฤษภัาคม	2560	โดำยม่กำาลัำงการผ่ลำิตรวม	1,000,000	เมตรต่อัเดำ้อัน	 
(1	กะการผ่ลำิต)	
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ปี 2561 บริษัทไดำ้ขอัอันุมัติผู่้ถึ้อัหุ้นขายหุ้นเพิ�มทุนให้แก่ผู่้ถึ้อัหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง	(PP)	ค้อับริษัท	วาวา	แพค	จำากัดำ	เม้�อัวันท่�	 
18	มกราคม	2561	จำานวน	460,000,000	หุ้น	ราคาเสนอัขายหุ้นลำะ	0.405	บาท	บรษัิทไดำร้บัเงนิจากการเพิ�มทุนทั�งสิ�น	186.30	ลำา้นบาท	 
โดำยม่วัตถึุประสงค์เพ้�อัลำงทุนขยายกิจการ	เพิ�มสายการผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน	(Flexible	Packaging)	ในเฟสท่�	2

3.	โครงสร�างการถืือหุ้้�นข้องกล้่มบริษัท
ในปี	2534	บริษัทได้ำเข้าลำงทุนในบริษัท	นวนคร	จำากัดำ	ผู้่ประกอับการด้ำานการพัฒนาอัสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริม
อัตุสาหกรรม	ถึอ้ัเป็นนคิมอุัตสาหกรรมแห่งแรกขอังประเทศไทย	ในสดัำสว่นรอ้ัยลำะ	53.35	ขอังทุนจดำทะเบ่ยน	ซื้ึ�งบรษัิทดำงักลำา่วไดำ้
เข้าจดำทะเบย่นเป็นหลำกัทรพัย์จดำทะเบย่นในตลำาดำหลำกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในนาม	“บรษัิท	นวนคร	จำากดัำ	(มหาชื้น)”	ตั�งแตว่นัท่�	
18	พฤษภัาคม	2547	ปัจจบัุนบรษัิทม่สดัำสว่นเงนิลำงทุนในนวนครเท่ากบัรอ้ัยลำะ	12.51	ขอังทุนชื้ำาระแล้ำว	ณ	วนัท่�	31	ธนัวาคม	2563	

การดำำาเนินธุรกิจแลำะบริหารงานขอังบริษัทร่วม	แลำะบริษัทท่�เก่�ยวข้อังนั�น	บริษัทไดำ้แต่งตั�งตัวแทนขอังบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ 
ในบรษัิทร่วม	เพ้�อัรว่มบรหิารงานแลำะกำาหนดำนโยบายสนอังตอับแผ่นงานท่�บรษัิทกำาหนดำ	โดำยบรษัิทประกอับธรุกจิผ่ลำติแลำะจำาหนา่ย
บรรจุภััณฑ์์	ส่วนบริษัทร่วมดำำาเนินธุรกิจพัฒนาอัสังหาริมทรัพย์	ในลำักษณะเขตส่งเสริมอัุตสาหกรรม

บมจ. เอ็นอีพี อสังห�ริิมทริัพย์และอุตส�หกัริริม
ทุนชื้ำาระแลำ้ว	2,325.38	ลำ้านบาท

ดำำาเนินธุรกิจผ่ลำิตแลำะจำาหน่ายบรรจุภััณฑ์์

บริิษััท นวนค์ริ จำ�กััด (มห�ชน) (NNCL) 
ทุนชื้ำาระแลำ้ว	2,048.25	ลำ้านบาท

ดำำาเนินธุรกิจพัฒนานิคมอัุตสาหกรรม

บริิษััท ริักัษั�ค์ว�มปลอดภัย นวนค์ริ อินเตอริ์เนชั่นแนล กั�ริ์ดดิ้ง จำ�กััด*

ทุนชื้ำาระแลำ้ว	6.30	ลำ้านบาท

ดำำาเนินธุรกิจดำ้านให้บริการการรักษาความปลำอัดำภััย

บริิษััท ซูมิโช โกัลบอล โลจิสติค์ส์ (ปริะเทศูไทย) จำ�กััด**

ทุนชื้ำาระแลำ้ว	180.00	ลำ้านบาท

ดำำาเนินธุรกิจดำ้านการให้บริการขนส่ง

บริิษััท ผลิตไฟฟ้� นวนค์ริ จำ�กััด 
ทุนชื้ำาระแลำ้ว	2,000	ลำ้านบาท
ประกอับกิจการโรงไฟฟ้าจากพลำังงานไอัร้อัน

บริิษััท ไทธนันต์ จำ�กััด 
ทุนชื้ำาระแลำ้ว	2.50	ลำ้านบาท
ประกอับกิจการดำ้านโทรคมนาคมผู่้ให้บริการอัินเทอัร์เน็ตแบบท่�หนึ�ง	 
(ให้บริการอัินเตอัร์เน็ตโดำยไม่ม่โครงข่ายเป็นขอังตนเอัง)

บริิษััท อ�ริ์ อี เอน โค์ริ�ช เอ็นเนอริ์ยี� จำ�กััด 
ทุนชื้ำาระแลำ้ว	25.75	ลำ้านบาท
ประกอับกิจการโรงงานไฟฟ้าจากพลำังงานไอัร้อัน

12.51%

	*	เดำิมชื้้�อั	บริษัท	นวนคร	อัินเตอัร์เนชื้ั�นแนลำ	การ์ดำ	จำากัดำ	(NIG)
**	เดำิมชื้้�อับริษัท	นวนคร	ดำิสตริบิวชื้ั�น	เซื้็นเตอัร์	จำากัดำ	(NDC)						

 15.08%

1.71%

29.99%

51%

35%

โครงสร�างข้องกล้่มบริษัท	เอ็นอีพี	อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ตสาหุ้กรรม	จำากัด	(มหุ้าชน)
ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563
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ลักษณะ
	 การประกอบธ้รกิจ	

โครงสร�างรายได�
โครงสร้างรายไดำ้ตามงบการเงินขอังบริษัท	สามารถึแยกตามลำักษณะการดำำาเนินงานไดำ้ดำังนี�

(หน่วย	:	ลำ้านบาท)

ผ่ลำิตภััณฑ์์/บริการ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2563 2562 2561

รายไดำ้ % รายไดำ้ % รายไดำ้ %

	รายได้ำจากการจำาหนา่ยบรรจุภัณัฑ์ก์ระสอับสานพลำาสตกิ 216.95 55.97 265.11 61.42 297.27 71.86

รายไดำ้จากการจำาหน่ายบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน 146.88 37.89 141.52 32.79 92.11 22.27

รายไดำ้เงินปันผ่ลำ 20.41 	5.26 22.14 	5.13 19.67 	4.75

กำาไรจากการขายสินทรัพย์	เงินลำงทุนแลำะรายไดำ้อั้�น 3.43 0.88 2.86 0.66 4.64 	1.12

ริวมริ�ยได้ 387.67 100.00 431.63 100.00 413.69 100.00

• รายไดำ้จากการจำาหน่ายบรรจุภััณฑ์์กระสอับสานพลำาสติกคิดำเป็นสัดำส่วน	ร้อัยลำะ	55.97	จากรายได้ำรวม	ลำดำลำงจากปี	2562	
เป็นจำานวน	48.15	ลำา้นบาท	ซึื้�งเป็นปัจจยัหลำกัท่�ทำาให้รายไดำร้วมในปี	2563	ลำดำลำงจากปีกอ่ัน	เน่�อังจากผ่ลำกระทบดำา้นสภัาวะ 
เศรษฐกิจท่�ซื้บเซื้าตลำอัดำปี	2563	จากปัญหาการระบาดำขอังโควิดำ-19	ทำาให้กลุ่ำมลูำกค้าท่�ใชื้้	Packing	Size	ขนาดำใหญ่ 
สำาหรบัสง่ให้กับรา้นอัาหารหร้อัโรงแรม	มก่ารสั�งซ้ื้�อัลำดำลำง	ประกอับกบัคา่เงนิบาทท่�แข็งตวัสง่ผ่ลำให้การสง่อัอักผ่ลิำตภัณัฑ์ท์าง 
การเกษตร	เชื้่น	ในกลำุ่มแป้งมัน	ข้าวสาร	ชื้ะลำอัตัวลำงอั่กดำ้วย	แต่อัย่างไรก็ดำ่	ในกลำุ่มอัุตสาหกรรมอัาหารสัตว์ภัายในประเทศ 
ยังคงเป็นกลำุ่มท่�ม่การเติบโตต่อัเน่�อัง	ซื้ึ�งบริษัทไดำ้มุ่งเน้นในการรักษาลำูกค้ากลำุ่มนี�มาโดำยตลำอัดำ	จึงคาดำว่าในปี	2564	บริษัท
จะสามารถึพลำิกฟื้นยอัดำขายกระสอับพลำาสติกให้กลำับมาม่ยอัดำขายในระดำับเดำ่ยวกับในอัดำ่ตไดำ้

• รายไดำ้จากการจำาหน่ายสินค้าบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน	(Flexible	Packaging)	บริษัทม่การลำงทุนในเคร้�อังจักรใหม่	แลำะเริ�มรับรู้ 
รายไดำจ้ากการขายสนิคา้กลุ่ำมบรรจภุัณัฑ์ช์ื้นดิำอ่ัอัน	เม้�อัเดำอ้ันพฤษภัาคม	2560	ซึื้�งมแ่นวโนม้ยอัดำขาย	แลำะกำาลำงัการผ่ลำติเพิ�ม
สูงขึ�นตามลำำาดำับ	โดำยม่ยอัดำขายในปี	2563	เป็นจำานวน	146.88	ลำ้านบาท	เพิ�มขึ�นจากปี	2562	เป็นจำานวน	5.36	ลำ้านบาท	 
หร้อัคิดำเป็นอััตราการเติบโต	ร้อัยลำะ	3.79	แลำะเพิ�มขึ�นจากปี	2561	เป็นจำานวน	54.77	ลำ้านบาท	หร้อัคิดำเป็นอััตราการเติบโต	
ร้อัยลำะ	59.46	ทั�งนี�	ในปี	2563	ถึึงแม้ว่าจะม่ผ่ลำกระทบด้ำานสภัาวะเศรษฐกิจท่�ซื้บเซื้าจากปัญหาการระบาดำขอังโควิดำ-19	 
แต่ในส่วนสินค้าประเภัท	Flexible	Packaging	นั�น	เป็นกลำุ่มลำูกค้าท่�ม่ความหลำากหลำายมากกว่ากระสอับพลำาสติก	แลำะเป็น 
กลำุม่สนิคา้อัปุโภัค	บรโิภัค	จงึมผ่่ลำกระทบตอ่ัยอัดำขายไมม่ากนกั	อ่ักทั�งการท่�ภัาครฐัประกาศปิดำสถึานบรกิาร	แลำะห้างรา้นตา่งๆ	
เพ้�อัหยุดำการแพร่ระบาดำ	ม่ผ่ลำให้ลำูกค้ากลำุ่มข้าวสารท่�ม่	Packing	Size	ขนาดำเลำ็ก	(1	กิโลำกรัม	2	กิโลำกรัม	แลำะ	5	กิโลำกรัม)	
ซื้ึ�งเป็นกลำุ่มลำูกค้าหลำักขอังบริษัท	ม่การสั�งซ้ื้�อัถึุงข้าวในปริมาณมากขึ�น	เน่�อังจากผู่้บริโภัคม่การซ้ื้�อัข้าวสารไปกักตุนหร้อั 
ม่การประกอับอัาหารในครัวเร้อันมากขึ�นนั�นเอัง

ซื้ึ�งแสดำงให้เห็นวา่จากการท่�บรษัิทขยายสายผ่ลำติภััณฑ์์ไปยังกลุ่ำม	Flexible	Packaging	เพ้�อัเพิ�มความหลำากหลำายในกลุ่ำมลูำกคา้
ต่างๆ	นั�น	จึงเป็นการลำดำความเส่�ยงเม้�อัเกิดำผ่ลำกระทบจากสภัาวะภัายนอัก	แลำะสามารถึประคอังยอัดำขายให้ไม่ตกต�ำาลำงมาก	 
ถึึงแม้จะอัยู่ในชื้่วงภัาวะวิกฤตเศรษฐกิจก็ตาม	โดำยสัดำส่วนขอังยอัดำขายจากบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอ่ัอัน	(Flexible	Packaging)	 
ไดำ้เพิ�มขึ�นตั�งแต่ปี	2560-2563	จากร้อัยลำะ	11.50,	22.27,	32.79	แลำะ	37.89	ตามลำำาดำับ

• ในปี	2563	บริษัทม่รายไดำ้จากเงินปันผ่ลำขอังบริษัทร่วม	จำานวน	20.41	ลำ้านบาท	คิดำเป็นสัดำส่วน	ร้อัยลำะ	5.26	ขอังรายไดำ้
รวมเป็นจำานวนท่�ใกลำ้เค่ยงกับปีก่อัน	เน่�อังจากบริษัทร่วมยังคงม่ผ่ลำประกอับการท่�ดำ่อัย่างสม�ำาเสมอั
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1.		 ลักษณะผู้ลิตภัณฑ์์หุ้รือบริการ
	 ลำักษณะผ่ลำิตภััณฑ์์หร้อับริการขอังบริษัท	แบ่งอัอักเป็น	2	ลำักษณะ	ดำังนี�

 1.1 ผลิติและจำาหุ้น่ายบรรจุภัณ์ฑ์พลาสติิกรวัมทั�งบรรจุภัณ์ฑ์ประเภทอื�น

บริษัทดำำาเนินธุรกิจในอัุตสาหกรรมบรรจุภััณฑ์์	โดำยผ่ลำิตแลำะจำาหน่ายบรรจุภััณฑ์์กระสอับพลำาสติกสาน	(Woven	Bag)	
ตั�งแต่ปี	2534	จนถึึงปัจจุบัน	กลำุ่มลำูกค้าขอังบริษัทม่อัยู่ในหลำากหลำายอัุตสาหกรรม	อัาทิ	ข้าวสาร	อัาหารสัตว์	แป้ง	
ปุ๋ย	น�ำาตาลำ	เคม่ภััณฑ์์	น�ำาแข็ง	เป็นต้น	ซื้ึ�งจุดำเดำ่นขอังผ่ลำิตภััณฑ์์ขอังบริษัท	ค้อั	เป็นกระสอับสานท่�ม่ความเร่ยบ	แลำะ
ม่ความแข็งแรงทนทานต่อัการนำาไปใชื้้งาน	รวมถึึงความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้าเพ้�อัสร้างภัาพลำักษณ์ท่�ดำ่ให้กับ
สินค้าท่�นำาไปบรรจุอั่กดำ้วย	

ทั�งนี�	บริษัทไดำ้ม่การขยายตลำาดำ	ในปี	2560	โดำยเพิ�มสายการผ่ลำิตแลำะจำาหน่ายบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน	(Flexible	 
Packaging)	เพ้�อัรอังรับความต้อังการใช้ื้งานท่�หลำากหลำายขอังกลุ่ำมลูำกค้าอ้ั�นๆ	ในกลุ่ำมสินค้าอุัปโภัคบริโภัค	ซึื้�งม่ขนาดำตลำาดำ 
ท่�ใหญ่ท่�สุดำในตลำาดำบรรจุภััณฑ์์

ปัจจุบันสามารถึแบ่งประเภัทผ่ลำิตภััณฑ์์หลำักท่�บริษัทจำาหน่ายไดำ้เป็น	4	ประเภัทดำังนี�

  กัริะสอบพิมพ์เฟล็กัโซ่ (Flexo Printing) 
เป็นการพิมพ์โดำยใชื้้เทคโนโลำย่แบบ	Flexo	ค้อั	ใชื้้บลำ็อักยางผ่่านส่แลำะกดำลำายลำงบนกระสอับไดำ้เป็นงานพิมพ์แบบ	 
2	มิติ	ท่�เห็นตามท้อังตลำาดำทั�วไปในตลำาดำระดำับกลำางแลำะระดำับลำ่าง	ซื้ึ�งอัาจจะม่การเคลำ้อับหร้อัสวมถึุงรอังใน	(PE)	 
เพ้�อัป้อังกันความชื้้�นตามคุณลำักษณะขอังสินค้าท่�ลำูกค้านำาไปบรรจุ

  กัริะสอบเค์ล่อบกัริ�เวียริ์ (Gravure Printing) 
เป็นการพิมพ์ด้ำวยเทคโนโลำย่แบบ	Gravure	ลำงบนแผ่่นฟิล์ำม	แล้ำวนำามาเคลำ้อับลำงบนกระสอับ	ไดำ้เป็นงานพิมพ์แบบ	 
3	มิติ	ท่�ให้ภัาพเหม้อันจริงหร้อัม่การใช้ื้	Graphic	Design	ไดำ้ตามความต้อังการเหมาะสำาหรับกลุ่ำมลำูกค้าท่�ต้อังการ 
ภัาพลำักษณ์ทางการตลำาดำในตลำาดำระดำับบน	หร้อัระดำับ	Premium

  บริริจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)
เป็นบรรจุภััณฑ์์ท่�ทำาจากพลำาสติก	แลำะฟิลำ์มหลำากหลำายชื้นิดำ	อัาทิ	BOPP,	CPP,	PET,	อัลำูมิเนียมฟอัยลำ์	พิมพ์ดำ้วย
เทคโนโลำย่แบบ	Gravure	แลำ้วนำามาเคลำ้อับรวมกันเป็นแผ่่น	แลำะตดัำรูปให้ไดำ้ขนาดำตามแบบท่�ต้อังการ	ซื้ึ�งจะเน้นไปท่�
ความสวยงาม	แลำะลำักษณะการบรรจุท่�ม่รูปแบบเฉพาะขอังอัุตสาหกรรมนั�นๆ	เชื้่น	ซื้อังซื้่ลำ	3	ดำ้าน	ซื้อังก้นตั�ง	เป็นต้น

  ฉล�กัสินค์้� (Label) 
ป้ายฉลำากทำาจากฟลิำม์	ใชื้ส้รา้งความโดำดำเดำน่ให้กบัตวับรรจภัุัณฑ์์	หร้อัส้�อัสารข้อัความแลำะรายลำะเอ่ัยดำถึงึผู้่บรโิภัค	เชื้น่	
ตราสินค้า	คำาแนะนำาในการใช้ื้งาน	วันผ่ลำิตแลำะวันหมดำอัายุ	ส่วนผ่สมหร้อัส่วนประกอับ	แลำะเคร้�อังหมายมาตรฐาน
ตา่งๆ	เป็นตน้	โดำยบรษัิทสามารถึผ่ลำติเอังไดำบ้างประเภัท	แตบ่างประเภัทอัาศยัวธิก่ารซ้ื้�อัมาขายไปตามกำาไรท่�เหมาะสม

 1.2 ธ้รกิจพัฒนาอสังหุ้าริมทรัพย์ของบริษัทร่วัม

บริษัทดำำาเนินธุรกิจพัฒนานิคมอัุตสาหกรรมแลำะพัฒนาอัสังหาริมทรัพย์	ผ่่านบริษัทร่วม	ค้อั	บริษัท	นวนคร	จำากัดำ	
(มหาชื้น)	ซื้ึ�งดำำาเนินธุรกิจดำ้านพัฒนาอัสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอัุตสาหกรรม	นวนคร	พร้อัมระบบ
สาธารณปูโภัคอัย่างครบถึว้น	โครงการตั�งอัยู่กโิลำเมตรท่�	46	ถึนนพหลำโยธนิ	ตำาบลำคลำอังหนึ�ง	อัำาเภัอัคลำอังหลำวง	จงัหวดัำ
ปทุมธาน	ีในพ้�นท่�ประมาณ	6,135	ไร	่แบ่งพ้�นท่�ในโครงการเป็นพ้�นท่�เขตอุัตสาหกรรม	เขตท่�อัยู่อัาศยั	เขตพาณชิื้ยกรรม	 
แลำะเขตปลำอัดำอัากร	สำาหรบัเขตพ้�นท่�อัตุสาหกรรมนวนคร	ไดำจ้ดัำสรรพ้�นท่�	ทางดำา้นทิศเหน่อัขอังโครงการเดำมิเพ้�อัพฒันา
เป็นพ้�นท่�สำาหรับธุรกิจอัุตสาหกรรมขนาดำกลำางแลำะขนาดำย่อัม	ปัจจุบัน	บริษัทถึ้อัหุ้นในอััตราร้อัยลำะ	12.51	ขอังทุน 
จดำทะเบ่ยนชื้ำาระแลำ้ว	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	นอักจากนี�	ยังไดำ้ขยายการลำงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอัุตสาหกรรม	
อัำาเภัอัสูงเนิน	จังหวัดำนครราชื้ส่มา	ซึื้�งอัยู่ในพ้�นท่�ไดำ้รับการส่งเสริมการลำงทุนจาก	BOI	โดำยม่พ้�นท่�โครงการประมาณ	
2,000	ไร่	ถึ้อัเป็นนิคมท่�ทันสมัยท่�สุดำในเขตตะวันอัอักเฉียงเหน่อั
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2.	 การตลาดและการแข้่งข้ัน
 2.1  การดำาเนินงานด�านการติลาดและการขายในปี 2563

การดำำาเนินงานดำ้านการตลำาดำแลำะการขายในปี	2563	บริษัทไดำ้มุ่งเน้นการเพิ�มยอัดำขายสินค้า	Flexible	Packaging	
เพ้�อัให้สอัดำคลำ้อังกับการลำงทุนในเคร้�อังจักรใหม่	โดำยผ่ลำการดำำาเนินงานดำ้านการขายสินค้า	(เฉพาะสินค้าเกรดำ	A)	 
เม้�อัเปร่ยบเท่ยบกับปีท่�ผ่่านมาแสดำงไดำ้ดำังนี�

ประเภัทสินค้า
2563 2562 2561

จำานวน 
ลำ้านบาท ร้อัยลำะ จำานวน 

ลำ้านบาท ร้อัยลำะ จำานวน 
ลำ้านบาท ร้อัยลำะ

กัริะสอบพล�สติกั

กระสอับไม่พิมพ์ 17.55 5.00% 18.02 4.50% 23.82 6.16%

กระสอับพิมพ์	Flexo 78.18 22.00% 112.74 28.14% 148.82 38.48%

กระสอับเคลำ้อับพิมพ์	Flexo 32.05 9.00% 48.14 12.01% 51.14 13.22%

กระสอับเคลำ้อับพิมพ์	Gravure 70.11 19.00% 56.40 14.08% 46.01% 11.90%

Outsourcing 13.51 4.00% 23.90 5.96% 24.86% 6.43%

ริวมกัริะสอบพล�สติกั 211.40 59.00% 259.20 64.69% 294.65 76.18%

Flexible	Packaging 148.66 41.00% 141.51 35.31% 92.11 23.82

ริวมทุกัปริะเภท 360.10 100.00% 400.71 100.00% 386.77 100.00%

*รายงานขายตามประเภัทสนิคา้	จะไม่รวมการขายสนิคา้เกรดำบ่หร้อัขอังเส่ย	จงึม่ตวัเลำขไม่เท่ากบัรายได้ำจากการขายตามงบการเงนิ

ภัาพรวมยอัดำการขายสินค้าในปี	2563	ลำดำลำงจากปี	2562	ตามท่�ไดำ้ช่ื้�แจงไว้แลำ้ว	ซื้ึ�งหากดำูในรายลำะเอ่ัยดำจะพบว่า 
ยอัดำขายกระสอับพลำาสตกิจะลำดำลำงจากปี	2562	แลำะ	ปี	2561	คอ่ันข้างมาก	จากผ่ลำกระทบขอังสภัาวะเศรษฐกจิท่�ซื้บเซื้า	
แลำะการระบาดำขอังโควิดำ-19	โดำยเฉพาะสินค้าประเภัทกระสอับพิมพ์	Flexo	ซื้ึ�งเป็นกระสอับทั�วไปม่ยอัดำขายลำดำลำงจาก	
112.74	ลำ้านบาท	ในปี	2562	เหลำ้อั	78.18	ลำ้านบาท	ในปี	2563	แต่จะเห็นไดำ้ว่าสินค้าประเภัทกระสอับเคลำ้อับฟิลำ์ม	
Gravure	ซื้ึ�งเป็นสินค้าท่�ม่	Value	added	สูง	โดำยส่วนมากจะเป็นลำูกค้าอัาหารสัตว์เลำ่�ยงท่�ใชื้้สินค้าประเภัทนี�	ม่ยอัดำขาย 
เพิ�มขึ�นอัย่างต่อัเน่�อัง	สอัดำคลำ้อังกับการท่�บริษัทสามารถึพิมพ์ฟิลำ์มกราเว่ยร์ได้ำเอัง	หลำังจากท่�ลำงทุนเคร้�อังพิมพ์ 
กราเวย่ร์ในโครงการ	Flexible	Packaging	ทำาให้เพิ�มความสามารถึในการแข่งขันด้ำานคณุภัาพ	แลำะตน้ทุนได้ำเป็นอัย่างดำ่

บรษิทัไดำเ้ริ�มขยายตลำาดำ	แลำะลำงทนุในเคร้�อังจกัรใหมส่ำาหรบัการผ่ลำติแลำะขายสินคา้	Flexible	Packaging	ตั�งแตก่ลำางป	ี
2560	เป็นต้นมา	โดำยในปี	2563	บริษัทม่ยอัดำขาย	Flexible	Packaging	จำานวน	146.88	ลำ้านบาท	เพิ�มขึ�นจากปี	2562	
เป็นจำานวน	5.36	ลำ้านบาท	หร้อัเพิ�มขึ�น	ร้อัยลำะ	3.79	แลำะ	เพิ�มขึ�นจากปี	2561	เป็นจำานวน	54.77	ลำ้านบาท	หร้อั 
เพิ�มขึ�นรอ้ัยลำะ	59.46	ถึึงแมจ้ะประสบปัญหาสภัาวะเศรษฐกจิตามท่�กลำา่วไวข้า้งตน้	แตก่ารขายสนิคา้	Flexible	Packaging	 
กลำับไม่ไดำ้รับผ่ลำกระทบมากนัก	เน่�อังจากเป็นสินค้าในกลำุ่มอัุปโภัค	บริโภัค	จึงสามารถึเพิ�มยอัดำขายขึ�นจากปีก่อัน 
เลำ็กน้อัย	แม้ว่าจะไม่ไดำ้บรรลำุตามเป้าหมายก็ตาม	

ในปี	2564	บรษัิทม่โครงการท่�จะขยายกำาลัำงการผ่ลิำตสนิคา้	Flexible	Packaging	แลำะเพิ�มความหลำากหลำายขอังประเภัท
สินค้า	เพ้�อัให้สอัดำคลำ้อังกับกลำยุทธ์ท่�วางไว้ในการเพิ�มยอัดำขายในบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำนี�ให้ไดำ้อัย่างต่อัเน่�อังในอันาคต		

 2.2 ลักษณ์ะลูกค�า กล้่มลูกค�าเป้าหุ้มาย การจำาหุ้น่ายและช่องทางการจำาหุ้น่าย

กลำุม่ลำกูคา้ขอังบรษัิทเป็นลัำกษณะขอังโรงงานอุัตสาหกรรมหร้อัผู้่ผ่ลิำตสนิคา้ทางการเกษตร	อัาทิ	ผู่ผ้่ลิำตแลำะบรรจขุ้าวสาร
หร้อัโรงส่ข้าว	ผู้่ผ่ลำิตอัาหารสัตว์	ผู้่ผ่ลำิตแป้งมันสำาปะหลัำง	หร้อัแป้งข้าวโพดำ	ผู้่ผ่ลำิตปุ๋ย	ผู้่ผ่ลำิตน�ำาตาลำ	แลำะโรงน�ำาแข็ง	
เป็นต้น	ซึื้�งในแต่ลำะกลุ่ำมอัุตสาหกรรมนั�น	จะม่ฤดำูกาลำท่�แตกต่างกันอัอักไปตามความต้อังการขอังผู้่บริโภัค	แลำะ 
ตามฤดูำกาลำเกบ็เก่�ยวขอังพช้ื้ผ่ลำนั�นๆ	เชื้น่	อุัตสาหกรรมน�ำาตาลำท่�จะม่การเปิดำหบ่ในช่ื้วงเดำอ้ันตลุำาคม	แลำะปิดำหบ่ในช่ื้วง
เดำ้อันเมษายน	อัุตสาหกรรมปุ๋ยท่�จะม่ความต้อังการใชื้้มากในชื้่วงก่อันเข้าฤดำูฝ่น	หร้อัในกลำุ่มโรงน�ำาแข็งท่�จะม่ปริมาณ
การใชื้้งานสูงในชื้่วงเทศกาลำต่างๆ	
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การกำาหนดำกลุ่ำมลำูกค้าเป้าหมายขอังบริษัทจึงจะต้อังพิจารณาถึึงฤดำูกาลำแลำะปัจจัยท่�ม่ผ่ลำกระทบต่อัอุัตสาหกรรมขอัง
กลำุ่มลำูกค้านั�นดำ้วย	โดำยในปที่�ผ่่านมา	บริษทัมุ่งเน้นกลำุ่มเป้าหมายท่�เป็นผู่้ผ่ลำิตอัาหารสัตว์	ผู่้ผ่ลำิตแป้งมันสำาปะหลำังหร้อั
แป้งขา้วโพดำ	แลำะอัตุสาหกรรมข้าว	เน่�อังจากเป็นกลุ่ำมท่�มค่วามเป็นฤดูำกาลำนอ้ัย	มย่อัดำการสั�งซ้ื้�อัท่�สม�ำาเสมอัตลำอัดำทั�งปี	

บรษัิทยังมุง่เนน้ในสว่นขอังลูำกคา้กลำุม่อ้ั�นๆ	ท่�นอักเหน่อัจากผู่ใ้ช้ื้กระสอับ	เชื้น่	กลำุม่อัตุสาหกรรมเคม่ภัณัฑ์์	อัตุสาหกรรม
ผ่ลำติชื้ิ�นสว่นยานยนต	์เคร้�อังใชื้อ้ัปุโภัคแลำะบรโิภัคตา่งๆ	ซื้ึ�งม่ความตอ้ังการในการใชื้ผ้่ลำติภัณัฑ์ท์่�หลำากหลำายตา่งกนัไป	 
โดำยบรษัิทมุ่งหวงัจะทำาการตลำาดำเพ้�อัสรา้งพ้�นฐานสำาหรบักลุ่ำมบรรจภัุัณฑ์์ชื้นดิำอ่ัอัน	(Flexible	Packaging)	แลำะ	บรรจภัุัณฑ์์ 
อั้�นๆ	ให้เป็นท่�รู้จัก	เพ้�อัขยายตลำาดำวงกว้างอัอักไปในอันาคต

จากลำกัษณะลำกูคา้ขอังบรษัิทท่�เป็นโรงงานอัตุสาหกรรม	แลำะลำกัษณะสนิคา้ท่�มค่วามหลำากหลำายเร้�อังสว่นประกอับตา่งๆ	
ซื้ึ�งขึ�นอัยู่กับความต้อังการขอังลูำกค้าแต่ลำะราย	(Customize	Products)	บริษัทจึงใชื้้พนักงานขายเป็นช่ื้อังทางการ 
จัดำจำาหน่ายหลำัก	เพ้�อัให้เกิดำการส้�อัสาร	2	ทางระหว่างลำูกค้าแลำะพนักงาน	ในการอัธิบายสินค้าแลำะรับฟังความต้อังการ
ขอังลำูกค้ามาทำาการผ่ลิำตได้ำอัย่างถูึกต้อัง	โดำยม่การแบ่งท่มขายตามประเภัทผ่ลำิตภััณฑ์์	แลำะตามพ้�นท่�ภัูมิศาสตร์	 
เพ้�อัให้พนักงานขายม่ความชื้ำานาญเฉพาะดำ้านในผ่ลำิตภััณฑ์์นั�นๆ	แลำะสามารถึบริหารค่าใชื้้จ่ายในการเดำินทางตาม
พ้�นท่�ท่�ตนเอังดำูแลำอัยู่ไดำ้	โดำยจะมุ่งเน้นการบริการ	เพ้�อัรอังรับแลำะตอับสนอังความต้อังการท่�แตกต่างขอังลำูกค้า	ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจขนาดำเลำ็ก	ขนาดำกลำาง	แลำะขนาดำใหญ่	แลำะเป็นท่�ปรึกษาทางดำ้านบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกให้แก่ลำูกค้า	ทั�งนี�	
เพ้�อัอัำานวยความสะดำวก	แลำะลำดำชื้่อังทางการติดำต่อัซื้ึ�งอัาจเกิดำการเส่ยเวลำากับธุรกิจขอังลำูกค้าไดำ้	บริษัทจะดำำาเนินการ
ให้บริการแบบ	One	Stop	Service	กลำ่าวค้อั	พนักงานผู้่ขายจะสามารถึอัำานวยความสะดำวกให้แก่ลำูกค้าไดำ้ในทุกดำ้าน 
ท่�เก่�ยวกับบรรจุภััณฑ์์

ดำ้านการกระจายสินค้านั�น	บริษัทม่รถึขนส่งขอังบริษัท	ซื้ึ�งม่ความสามารถึส่งสินค้าไดำ้สูงสุดำถึึง	20	ตันต่อัวัน	แลำะ 
ม่การใชื้้บริการ	Outside	source	จากบริษัทขนส่งภัายนอักบ้าง	ในกรณีท่�อัอักนอักเส้นทางประจำา	โดำยในการจัดำส่ง
แต่ลำะครั�งทางบริษัทจะคำานึงถึึงความเหมาะสมกับต้นทุนค่าขนส่งท่�เกิดำขึ�นเสมอั

 2.3  การแข่งขันของธ้รกิจผลิติและจำาหุ้น่ายบรรจุภัณ์ฑ์พลาสติิก

การขยายตวัขอังอัตุสาหกรรมกระสอับพลำาสตกิในปัจจบัุนขึ�นอัยูก่บัความตอ้ังการใชื้ก้ระสอับพลำาสตกิแทนกระสอับปอั 
เพ้�อับรรจุข้าวสาร	นอักจากนี�	ยังม่การใชื้้กระสอับพลำาสติกเป็นบรรจุภััณฑ์์สำาหรับปุ๋ยเคม่	อัาหารสัตว์	แลำะผ่ลำผ่ลำิต
ทางการเกษตร	เป็นต้น	อัุตสาหกรรมกระสอับพลำาสติกสานม่การเติบโตอัย่างต่อัเน่�อังตั�งแต่ปี	2534	ท่�กระทรวง
อัุตสาหกรรมไดำ้อันุญาตให้ม่การตั�ง	แลำะขยายโรงงานผ่ลำิตกระสอับพลำาสติกภัายในประเทศไดำ้โดำยเสร่	

การผ่ลิำตเพ้�อัขายในประเทศส่วนใหญ่ใชื้้เป็นบรรจุภััณฑ์์ในอัุตสาหกรรมข้าวสาร	อัุตสาหกรรมปุ๋ย	อัุตสาหกรรมเคม่	
แลำะอัตุสาหกรรมอัาหารสตัว	์รวมถึงึความตอ้ังการใช้ื้กระสอับพลำาสตกิบรรจขุา้วสารสง่อัอักซึื้�งใช้ื้แทนกระสอับปอัทำาให้
ปริมาณการผ่ลำิตโดำยรวมเพิ�มขึ�นอัย่างมาก	แลำะคาดำว่าม่ปริมาณการผ่ลำิตกว่าแสนตันต่อัปีในปัจจุบัน

	 	 ปัจจุบันม่ผู่้ผ่ลำิตกระสอับพลำาสติกรายใหญ่	แลำะขนาดำกลำาง	แบ่งไดำ้เป็น	3	กลำุ่ม	ค้อั

1.	 กลุ่ำมผู่้ผ่ลำิตกระสอับพลำาสติกเพ้�อัใชื้้บรรจุผ่ลิำตภััณฑ์์ขอังตนเอัง	ทั�งปุ๋ยเคม่	แลำะพ้ชื้ผ่ลำเกษตร	เช่ื้น	บริษัท	 
ไทยเซื้็นทรัลำเคม่	จำากัดำ	(มหาชื้น)	บริษัท	เกษตรรุ่งเร้อังพ้ชื้ผ่ลำ	จำากัดำ	เป็นต้น

2.	 กลุ่ำมผู้่ผ่ลำิตเพ้�อัใช้ื้เอังบางส่วน	แต่ม่กำาลัำงการผ่ลิำตเหลำ้อั	จึงอัอักจำาหน่ายบางส่วนด้ำวย	เชื้่น	บริษัท	แหลำมทอัง
อัุตสาหกรรม	จำากัดำ	บริษัท	ซื้่พ่	สหอัุตสาหกรรม	จำากัดำ	เป็นต้น

3.	 กลำุ่มผู่้ผ่ลำิตเพ้�อัจำาหน่ายทั�งหมดำ	เชื้่น	บริษัทเอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม	จำากัดำ	(มหาชื้น)	บริษัท
อัุตสาหกรรมผ้่าเคลำ้อับพลำาสติกไทย	จำากัดำ	(มหาชื้น)	บริษัท	นิธิกรอุัตสาหกรรม	จำากัดำ	บริษัท	อุัตสาหกรรม
อัำานวยไชื้ย	จำากัดำ	บริษัท	โรงงานลำักก่�สตาร์การทอั	จำากัดำ	เป็นต้น

ตลำาดำบรรจุภััณฑ์์กระสอับพลำาสติกนั�น	ม่ลำักษณะตลำาดำเป็นแบบ	Perfectly	Competitive	Market	หร้อัผู่้ขายมากราย	
ค้อั	ไม่ม่ผู่้นำาตลำาดำอัย่างชัื้ดำเจนรายใดำรายหนึ�ง	หร้อักลำุ่มใดำกลุ่ำมหนึ�ง	สินค้าม่ความแตกต่างกันเล็ำกน้อัยทำาให้ระดัำบ
ราคาสนิคา้ขอังผู่ผ้่ลิำตในตลำาดำจะไม่คอ่ัยแตกตา่งกนันกั	หร้อั	กล่ำาวไดำว้า่ผู่ผ้่ลิำตม่อัำานาจในการกำาหนดำราคาคอ่ันขา้งต�ำา	 
ขึ�นอัยู่กับคุณภัาพแลำะบริการท่�แตกต่างกันอัอักไปตามกลำยุทธ์ขอังแต่ลำะบริษัท	อ่ักทั�งลำูกค้าไม่ม่ต้นทุนในการเปลำ่�ยน 
ผู่ผ้่ลำติ	(Switching	Cost	ต�ำา)	การแขง่ขันในตลำาดำจงึคอ่ันข้างรนุแรง	โดำยสำาหรบับรษัิทจดัำอัยู่ในกลุ่ำมผู้่ผ่ลำติเพ้�อัจำาหนา่ย
ทั�งหมดำ	โดำยม่ส่วนแบ่งการตลำาดำอัยู่ประมาณ	ร้อัยลำะ	2-3	



25บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

อัุตสาหกรรมกระสอับพลำาสติกม่การแข่งขันกับอุัตสาหกรรมบรรจุภััณฑ์์ประเภัทอ้ั�นๆ	เชื้่น	ถึุงกระดำาษ	กล่ำอังลำูกฟูก	
เป็นต้น	ในกรณีนี�	 อุัตสาหกรรมกระสอับพลำาสติกม่ความสามารถึในการแข่งขันท่�ดำ่	เน่�อังจากกระสอับพลำาสติก 
ม่คุณสมบัติท่�หลำากหลำายในทั�งด้ำานขนาดำ	ความทนทาน	ราคา	แลำะรูปแบบส่สันต่างๆ	ทำาให้ใช้ื้ทดำแทนบรรจุภััณฑ์์
ประเภัทอั้�นไดำ้ดำ่

จากการท่�เม็ดำพลำาสติกเป็นวัตถึุดำิบหลำักม่สัดำส่วนท่�สูงมาก	ทำาให้สภัาวะขอังอัุตสาหกรรมเม็ดำพลำาสติกแลำะราคาเม็ดำ
พลำาสติกม่ผ่ลำกระทบอัย่างมากต่อัการผ่ลำิต	ราคา	แลำะความสามารถึในการแข่งขันขอังอัุตสาหกรรมกระสอับพลำาสติก	
โดำยท่�เม็ดำพลำาสติกเป็นผ่ลำิตภััณฑ์์ขั�นปลำายขอังอุัตสาหกรรมปิโตรเคม่	ถึึงแม้ว่ารัฐบาลำจะม่การลำดำอััตราภัาษ่นำาเข้า 
ภัายใต้กรอับการค้าเสร่อัาเซื้่ยน	หร้อั	อัาฟตาในชื้่วงปี	2538-2539	ราคาเม็ดำพลำาสติกจึงไดำ้เริ�มลำดำต�ำาลำงมาบ้าง	แต่ก็
ยังคงสูงกว่าบางประเทศในแถึบเดำ่ยวกัน	นอักจากนี�	ต้นทุนท่�ม่นัยสำาคัญอั่กประการ	ค้อั	ค่าแรงงาน	เน่�อังจากการผ่ลำิต
กระสอับพลำาสติกยังเป็นอัุตสาหกรรมท่�ใชื้้แรงงานมาก	ตั�งแต่แรงงานควบคุมเคร้�อังจักรทุกขั�นตอัน	ไปจนถึึงแรงงาน
ทอั	แลำะเย็บ	ดัำงนั�น	เม้�อัต้นทุนค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยเริ�มปรับสูงขึ�นอัย่างต่อัเน่�อัง	ทำาให้เกิดำการย้ายฐาน 
การผ่ลำติขอังผู้่ผ่ลำติไทยไปตา่งประเทศ	เชื้น่	ย้ายไปผ่ลิำตในประเทศจ่น	หรอ้ัเว่ยดำนาม	ซึื้�งม่ตน้ทุนคา่จา้งแรงงานท่�ต�ำากวา่	 
หร้อัอัาจส่งผ่ลำกระทบจากการนำาเข้าสินค้าสำาเร็จรูปท่�ราคาถึูกกว่าการผ่ลำิตในประเทศ	

การวิเคราะห์โดำย	EIC	ธนาคารไทยพาณิชื้ย์	จากข้อัมูลำขอัง	Woodmac,	สถึาบันพลำาสติก	ในปัจจุบันภัาพรวมขอัง
อัุตสาหกรรมบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกม่แนวโน้มเติบโตชื้้าลำง	โดำยม่อััตราการเติบโตในภัาพรวมอัยู่ท่�	ร้อัยลำะ	3	แต่เม้�อัดำูท่�
สัดำส่วนขอังประเภัทบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกแลำ้ว	พบว่า	อััตราท่�ลำดำลำงนั�นมาจากปริมาณการใชื้้บรรจุภััณฑ์์พลำาสติกคงรูป	
หร้อั	Rigid	Plastic	Packaging	ท่�ลำดำลำง	ซื้ึ�งปริมาณดำังกลำ่าวถึูกแทนท่�ดำ้วยบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกชื้นิดำอั่อัน	หร้อั	Flexible	
Plastic	Packaging

การเปลำ่�ยนแปลำงด้ำานประชื้ากรแลำะวิถึ่ช่ื้วิตขอังคนไทย	ทำาให้พลำาสติกแบบอั่อันตัว	(Flexible	Plastic	Packaging)	 
ม่ความต้อังการมากขึ�น	การเปลำ่�ยนแปลำงท่�สำาคัญไดำ้แก่	1)	การเติบโตขอังความเป็นชืุ้มชื้นเม้อัง	แลำะการเพิ�มขึ�นขอัง
รายไดำ้ต่อัหัว	ทำาให้ปริมาณการใช้ื้บรรจุภััณฑ์์	โดำยเฉพาะบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกสำาหรับอัาหาร	แลำะเคร้�อังดำ้�มเพิ�มขึ�น	 
2)	การขยายตัวขอังครัวเร้อันขนาดำเล็ำก	เน่�อังจากจำานวนคนโสดำ	แลำะคู่สมรสท่�ไม่ม่บุตรม่จำานวนมากขึ�น	ส่งผ่ลำให้
ความตอ้ังการบรรจภุัณัฑ์แ์บบเฉพาะหนว่ย	(Individual	Packaging)	มากขึ�น	โดำยบรรจภุัณัฑ์พ์ลำาสตกิจะมข่นาดำเลำก็ลำง	 
เพ้�อัให้สอัดำคล้ำอังกับปริมาณการบริโภัคสินค้าขอังสมาชิื้กในครัวเร้อัน	เพ้�อัอัำานวยความสะดำวกในการเดิำนทาง	แลำะ	 
3)	การเติบโตขอังสังคมผู้่สูงอัายุ	รวมไปถึึงกระแสความใส่ใจด้ำานสุขภัาพ	แลำะความปลำอัดำภััยขอังผู้่บริโภัค	ทำาให้ม่
ความต้อังการบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกท่�รักษาความสดำใหม่	สามารถึย้ดำอัายุสินค้าให้นานท่�สุดำ	แลำะรักษาระดำับความร้อัน
แลำะความเย็นขอังอัาหารแลำะเคร้�อังดำ้�ม	โดำยไม่ม่สารปนเปื้อันอัอักมาจากพลำาสติก	

จากการเปลำ่�ยนแปลำง	3	ด้ำานดัำงกล่ำาว	ทำาให้ความต้อังการใช้ื้บรรจุภััณฑ์์พลำาสติกชื้นิดำอ่ัอัน	(Flexible	Plastic	 
Packaging)	ขอังไทยมแ่นวโนม้สงูขึ�น	เน่�อังจากบรรจภุัณัฑ์ด์ำงักลำา่ว	มล่ำกัษณะเป็นแบบชื้ั�นฟลิำม์หลำายชื้ั�น	(Multilayer	Film)	
ซื้ึ�งมป่ระโยชื้น์ในดำา้นการทนความร้อันแลำะความดำนัสงู	ทั�งยงัสามารถึพมิพฉ์ลำากลำงบนบรรจภุััณฑ์์ไดำ้	มค่วามแขง็แรง	 
ความสะดำวกในการห่อัหุ้มสินค้า	สามารถึขึ�นรูปเป็นบรรจุภััณฑ์์หน่วยเลำ็กๆ	ไดำ้ง่ายต่อัการใช้ื้งาน	แลำะการขนส่ง	เชื้่น	
ถึุงแบบตั�งไดำ้	(Stand-up	Pouches)	ถึุงซื้ิป	(Re-Closable	Packs)

สำาหรบัตลำาดำบรรจภัุัณฑ์์โลำกยงัสามารถึเติบโตไดำอ้ัย่างตอ่ัเน่�อัง	โดำยบรรจภัุัณฑ์พ์ลำาสตกิชื้นดิำอ่ัอัน	(Flexible	Packaging)	
เป็นบรรจภุัณัฑ์ท์่�ถูึกใชื้เ้ป็นอันัดำบัตน้ๆ	ในขณะท่�สถึานการณเ์ศรษฐกจิทั�วโลำกกำาลำงัย�ำาแย	่หลำายธรุกจิตอ้ังปิดำตวัลำง	แตม่่
บางธุรกิจท่�ม่รายไดำ้มากขึ�น	ซื้ึ�งในกลำุ่มอัุตสาหกรรมบรรจุภััณฑ์์	เป็นอั่กหนึ�งธุรกิจท่�สามารถึปรับตัวเข้ากับสถึานการณ์
ไดำ้ด่ำ	เน่�อังจากในสถึานการณ์การระบาดำขอัง	Covid-19	ทำาให้ส่งผ่ลำกระทบต่อัธุรกิจในหลำายๆ	ดำ้าน	แต่ในดำ้านขอัง
อัุตสาหกรรมบรรจุภััณฑ์์	กลำับม่แนวโน้มท่�จะเติบโตมากขึ�น	โดำยเฉพาะในส่วนขอังบรรจุภััณฑ์์พลำาสติก	ท่�ม่การผ่ลิำต
ในส่วนขอังแผ่่นฟิลำ์ม	แลำะถึุงพลำาสติกมากขึ�น	โดำยจากการวิเคราะห์แนวโน้มอััตราการเติบโตในช่ื้วงปี	2563	-	2567	
ตลำาดำบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกทั�วโลำกจะเติบโตเฉลำ่�ย	ร้อัยลำะ	2.8	ต่อัปี	คิดำเป็นมูลำค่า	1.1	ลำ้านลำ้านดำอัลำลำาร์สหรัฐฯ	ขณะท่�
บริษัทวจิยั	Markets	and	Markets	คาดำวา่ปี	2565	มลูำคา่ตลำาดำขอังบรรจภุัณัฑ์พ์ลำาสตกิชื้นดิำอัอ่ัน	(Flexible	Packaging)	
สำาหรับสินค้าอัุปโภัคบริโภัคจะอัยู่ท่�	1.3	แสนลำ้านดำอัลำลำาร์สหรัฐฯ	เพิ�มขึ�นจาก	9.7	หม้�นลำ้านดำอัลำลำาร์สหรัฐฯ	
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สำาหรับตลำาดำในประเทศไทย	คาดำว่าปริมาณการผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกจะทรงตัวถึึงเพิ�มขึ�น	ร้อัยลำะ	1.0	ต่อัปี	จากท่� 
หดำตัว	ร้อัยลำะ	1.0-2.0	(ท่�มา	:	Krungsri	research)	โดำยในปี	2563	อัุตสาหกรรมหลำายสาขาม่แนวโน้มใชื้้บรรจุภััณฑ์์
พลำาสตกิเพิ�มขึ�น	อัาทิ	อุัตสาหกรรมอัาหารแลำะเคร้�อังดำ้�ม	(รวมอัาหารแช่ื้แขง็แลำะแปรรปูตา่งๆ)	เวชื้ภััณฑ์	์แลำะเคร้�อังสำาอัาง	 
ภัาคการคา้ปลำก่แลำะธรุกจิอัค่อัมเมริซ์ื้	ขณะท่�การแพรร่ะบาดำขอังไวรสั	COVID-19	มผ่่ลำให้ความตอ้ังการใชื้บ้รรจภุัณัฑ์ ์
พลำาสติกห่อัหุ้มสินค้า	เพ้�อัรักษาความสะอัาดำเพิ�มขึ�น	ส่งผ่ลำบวกต่อักลุ่ำมบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกชื้นิดำอ่ัอัน	(Flexible	
Packaging)	
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(ที�มา : Krungsri research )

โดำยคุณสมบัติขอังบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกชื้นิดำอั่อัน	(Flexible	Packaging)	นั�นม่น�ำาหนักเบา	ทนความร้อัน	แลำะความดำัน 
ได้ำสูง	สามารถึรักษาคุณภัาพขอังสินค้าได้ำดำ่	ช่ื้วยประหยัดำค่าขนส่งแลำะพ้�นท่�สำาหรับเจ้าขอังผ่ลิำตภััณฑ์์	แลำะอัำานวย 
ความสะดำวกให้กับผู้่บริโภัค	แลำะสามารถึเพิ�มนวัตกรรมให้บรรจุภััณฑ์์ได้ำอ่ักมาก	เช้ื้�อัว่าม่โอักาสนำาไปใช้ื้ทดำแทนบรรจุภััณฑ์์ 
คงรูป(Rigid	Packaging)	ต่างๆ	ไดำ้ในอันาคต

ถึึงแม้ว่าชื้่วงต้นปี	2563	จะม่การรณรงค์ทั�งภัาครัฐแลำะเอักชื้นเพ้�อัลำดำการใชื้้พลำาสติกให้น้อัยลำง	แลำะกระแสการลำดำ 
การใชื้้พลำาสติกแบบครั�งเดำ่ยวในอันาคต	จะส่งผ่ลำกระทบต่อัผู่้ผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกแบบพ้�นฐานแบบบริโภัค 
ครั�งเดำ่ยว	(Single	Use)	เช่ื้น	ถุึงพลำาสติกแบบหูหิ�ว	(Shopping	Bag)	ขวดำน�ำาพลำาสติกแบบพ้�นฐาน	ซึื้�งเห็นได้ำว่า 
ขณะท่�แนวโน้มบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกพ้�นฐานจะม่มูลำค่าเพิ�มท่�ต�ำา	ในทางกลำับกันความต้อังการแผ่่นฟิลำ์ม	เพ้�อันำาไปผ่ลำิต 
บรรจุภััณฑ์์พลำาสติกชื้นิดำอั่อัน	(Flexible	Packaging)	กลำับม่มูลำค่าเพิ�มขึ�น	(ท่�มา	:	วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)	

บริษัทไดำ้พิจารณาลำงทุนขยายสายการผ่ลำิตใหม่ในส่วนบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกชื้นิดำอั่อัน	(Flexible	Packaging)	เน่�อังจาก
เลำ็งเห็นถึึงโอักาสแลำะข้อัไดำ้เปร่ยบท่�เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นพ้�นฐานขอังลำูกค้าเดำิมซึื้�งเช้ื้�อัมั�นในผ่ลำิตภััณฑ์์ขอังบริษัท	 
นบัเป็นจดุำเดำน่ท่�สำาคญัขอังบรษัิท	โดำยจะทำาให้ม่ฐานลำกูคา้รอังรบัในช่ื้วงแรกขอังการเปิดำตลำาดำ	ซึื้�งทำาให้บรษัิทสามารถึ
วางแผ่นการบริการลูำกค้าด้ำานบรรจุภััณฑ์์ไดำ้แบบครบวงจร	รวมถึึงการม่ทำาเลำท่�ตั�งเหมาะสมแก่การกระจายสินค้า	 
โดำยโรงงานผ่ลำตินั�นตั�งอัยู่ในศนูย์กลำางการกระจายสนิคา้สูภ่ัาคอ่ัสาน	แลำะสว่นภัาคกลำางตอันบน	ซื้ึ�งตดิำกบัถึนนมิตรภัาพ	
ทำาให้เป็นข้อัไดำ้เปร่ยบเร้�อังการจัดำส่ง	แลำะกระจายสินค้าไดำ้อัย่างรวดำเร็ว	อ่ักทั�ง	สามารถึใชื้้ทรัพยากรเดำิมท่�ม่	แลำะ 
ไม่จำาเป็นต้อังลำงทุนสูง	เน่�อังจากเป็นบรรจุภััณฑ์์ท่�ม่ลำักษณะการผ่ลำิตใกลำ้เค่ยงกับกระสอับพลำาสติก	สามารถึใชื้้ท่มงาน
ผ่ลำิต	บริหาร	แลำะขาย	ท่�ม่อัยู่เดำิมทั�งหมดำ	รวมถึึงพ้�นท่�อัาคารเดำิมขอังบริษัทซื้ึ�งพร้อัมรอังรับระบบมาตรฐานต่างๆ	โดำย
ปัจจุบันบริษัทไดำ้รับรอังมาตรฐาน	ISO	9001:2015	GMP	(Good	Manufacturing	Practice)	แลำะ	HACCP

ในส่วนขอังช่ื้อังทางอ่ัคอัมเมิร์ซื้	สำาหรับบรรจุภััณฑ์์พลำาสติกชื้นิดำอ่ัอัน	(Flexible	Packaging)	ม่ความต้อังการอัย่าง 
ต่อัเน่�อังในกลำุ่มลำูกค้าท่�ต้อังการเลำ้อักซ้ื้�อัสินค้าผ่่านทางช่ื้อังทางอ่ัคอัมเมิร์ซื้	โดำยบริษัทเลำ็งเห็นท่�จะเพิ�มชื้่อังทาง 
ทางธุรกิจในส่วนขอังชื้่อังทางอั่คอัมเมิร์ซื้ขึ�นในปี	2564	เพ้�อัรอังรับความต้อังการขอังกลำุ่มลำูกค้าในปัจจุบัน
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นอักจากนี�	บรษัิทยงัให้ความสำาคญักบัการศกึษาแนวคดิำเศรษฐกจิหมนุเวย่น	หรอ้ั	Circular	Economy	ซื้ึ�งเป็นเร้�อังท่�ทั�ง
ภัาครฐั	แลำะภัาคเอักชื้นกำาลำงัให้ความสนใจ	เน่�อังจากเป็นแนวทางท่�จะนำาไปสูก่ารพฒันาอัตุสาหกรรมอัย่างยั�งยน้แลำะเป็น
มติรกบัสิ�งแวดำลำอ้ัมอัยา่งแท้จรงิ	โดำยยึดำหลำกั	“Reduce-Reuse-Recycle”	เพ้�อัให้เกดิำการหมนุเว่ยนขอังทรพัยากรอัย่าง
มป่ระสทิธภิัาพ	แลำะสง่ผ่ลำกระทบตอ่ัสิ�งแวดำลำอ้ัมนอ้ัยท่�สดุำ	รวมถึงึศกึษาความเป็นไปได้ำในการท่�จะนำา	Bio-Plastic	หรอ้ั
พลำาสตกิท่�ย่อัยสลำายไดำม้าทดำแทนในบางกลุ่ำมลำกูคา้	ซึื้�งจะเริ�มม่บทบาทมากขึ�นในอันาคตอัันใกล้ำนี�	แลำะมุ่งเนน้ในการนำา
นวัตกรรมใหม่ๆ	มาพัฒนาสินค้า	แลำะบริการ	ให้ตอับสนอังกับความเปลำ่�ยนแปลำงขอังผู่้บริโภัคไดำ้มากขึ�น	รวมถึึงนำามา
เพิ�มประสิทธิภัาพ	แลำะลำดำต้นทุนในการผ่ลำิต	เพ้�อัสร้างความไดำ้เปร่ยบในการแข่งขันท่�ทว่ความรุนแรงเพิ�มขึ�น	อั่กดำ้วย

3.	 การจัดหุ้าผู้ลิตภัณฑ์์
 วััติถื้ดิบ

• ผ่นผ้�กัริะสอบพล�สติกั : วัตถึุดำิบหลำักท่�ใชื้้ในการผ่ลำิตค้อั	เม็ดำพลำาสติก	PP	(Polypropylene)	เกรดำ	Yarn	ผ่สมกับเม็ดำ	
Calcium	ในสัดำส่วนท่�เหมาะสม	โดำยใชื้้วัตถึุดำิบในประเทศ	ซื้ึ�งปัจจุบันบริษัทจะทำาการสั�งซ้ื้�อัลำ่วงหน้า	1	เดำ้อันสำาหรับ
รายการสินค้าหลำักในปริมาณ	ร้อัยลำะ	70	ขอังความต้อังการใชื้้ขอังเดำ้อันนั�นๆ	กับผู่้ผ่ลำิต	แลำะอั่ก	ร้อัยลำะ	30	จะทำาการ
สั�งซ้ื้�อัตามรอับการสั�งซ้ื้�อัปกต	ิเพ้�อัควบคมุความผั่นผ่วนขอังราคา	ลำดำระยะเวลำา	(Lead	Time)	ในการสั�งซ้ื้�อั	แลำะป้อังกนั
การขาดำแคลำนวัตถึุดำิบ

• ฟิล์มชนิดต่�งๆ : วัตถึุดำิบหลำักท่�ใชื้้ในการผ่ลิำตสินค้าประเภัท	Flexible	Packaging	ค้อัฟิล์ำมชื้นิดำต่างๆ	เช่ื้น	PET,	
OPP,	CPP,	Nylon,	Aluminum	Foil	แลำะ	LLDPE	เป็นต้น	ซื้ึ�งฟิลำ์มแต่ลำะประเภัทจะม่คุณสมบัติแตกต่างกัน	ขึ�นอัยู่กับ 
ความต้อังการขอังลูำกค้าแลำะสินค้าท่�นำาไปบรรจุว่าม่คุณลัำกษณะอัย่างไร	ม่อัายุการเก็บรักษานานเท่าใดำ	บริษัทม่ 
การสั�งซ้ื้�อัฟลิำม์จากทั�งผู่ผ้่ลำติในประเทศแลำะผู่น้ำาเข้าจากตา่งประเทศ	โดำยจะพจิารณาจากคณุภัาพท่�ตอ้ังผ่า่นการทดำสอับ
จากหน่วยงานวิจัยแลำะพัฒนาผ่ลำิตภััณฑ์์ขอังบริษัทแลำ้ว	ระยะเวลำา	(Lead	Time)	ในการสั�งซื้้�อั	แลำะม่การเปร่ยบเท่ยบ
ราคาเป็นประจำาทุกเดำ้อัน

• วัตถุดิบปริะกัอบกั�ริผลิตอ่�นๆ : ส่พิมพ์	สารลำะลำาย	(Solvent)	กาว	(Adhesive)	แลำะบล็ำอัคพิมพ์	สั�งซ้ื้�อัจากผู่้ผ่ลำิต
ภัายในประเทศ	ซื้ึ�งมผู่่ผ้่ลำติหลำายราย	โดำยจะพจิารณาจากคณุภัาพท่�ตอ้ังผ่า่นการทดำสอับจากหนว่ยงานวจิยัแลำะพฒันา
ผ่ลำิตภััณฑ์์ขอังบริษัทแลำ้ว	ระยะเวลำา	(Lead	Time)	ในการสั�งซื้้�อั	แลำะม่การเปร่ยบเท่ยบราคาเป็นประจำาทุกเดำ้อัน

 กระบวันการผลิติ

 กัลุ่มสินค์้�กัริะสอบส�นพล�สติกั
• Extrude (ฉีดเส้นเทป) : นำาเม็ดำ	PP	แลำะ	เม็ดำ	Calcium	มาหลำอัมแล้ำวร่ดำเป็นแผ่่นบางๆ	แล้ำวจึงตัดำย่อัย	(Slit)	 

อัอักเป็นเส้นเทป	ตามความหนา	แลำะขนาดำความกว้างท่�ต้อังการ	กรอัเข้าแกนหลำอัดำ	เพ้�อัรอัการนำาไปเข้าเคร้�อังทอั	
กำาลำังการผ่ลำิตรวม	300	ตันต่อัเดำ้อัน	

• Weaving (กั�ริทอ) : นำาหลำอัดำเส้นเทปท่�ไดำ้จากเคร้�อัง	Extruder	มาเข้าเคร้�อังทอั	สานขึ�นเป็นผ่้นผ่้ากระสอับตาม 
หน้ากว้างท่�ต้อังการ	ซื้ึ�งสามารถึทอัไดำ้ทั�งลำักษณะทรงกระบอัก	(ทอักลำม)	แลำะทอัเป็นแผ่่น	ปัจจุบันบริษัทม่เคร้�อังทอั
รวมจำานวน	56	เคร้�อัง	กำาลำังการผ่ลำิต	300	ตันต่อัเดำ้อัน

• Laminate (กั�ริเค์ล่อบ) : นำาม้วนผ่้นผ่้าไปเคลำ้อับพลำาสติกทั�ง	2	ดำ้าน	เพ้�อัป้อังกันความช้ื้�น	ซื้ึ�งในขั�นตอันนี�ขึ�นอัยู่
กับความต้อังการขอังลูำกค้าว่าจะทำาเคลำ้อับหร้อัไม่ก็ได้ำ	โดำยสามารถึผ่ลิำตได้ำทั�งแบบเคลำ้อับเป็นมันวาว	แลำะเคลำ้อับ 
ดำา้น	ในกรณท่ี�เป็นสนิคา้กราเว่ยรจ์ะนำาฟล์ิำมท่�มก่ารพมิพล์ำวดำลำายโลำโกแ้ล้ำว	มาทำาการเคลำอ้ับตดิำกบักระสอับ	ในขั�นตอัน
นี�เลำย	ปัจจุบันม่เคร้�อังเคลำ้อับจำานวน	2	เคร้�อัง	กำาลำังการผ่ลำิตรวมประมาณ	150	ตันต่อัเดำ้อัน

• Printing (ง�นพิมพ์) :	ใชื้้บลำ็อักยางท่�แกะลำวดำลำายโลำโก้	ติดำบนลำูกกลำิ�งผ่่านส่แลำ้วพิมพ์กดำลำงบนผ่้นผ่้ากระสอับ	 
ซื้ึ�งเรย่กวธิก่ารพมิพเ์ช่ื้นนี�วา่การพมิพ	์Flexo	ซึื้�งจะได้ำงานพิมพท่์�มค่วามลำะเอ่ัยดำต�ำากวา่การพมิพแ์บบกราเว่ยร	์ปัจจบัุน
ม่เคร้�อังพิมพ์	12	ส่	จำานวน	3	เคร้�อัง	แลำะเคร้�อังพิมพ์ขนาดำเลำ็ก	5	ส่แบบป้อันใบ	จำานวน	3	เคร้�อัง	แลำะเคร้�อังพิมพ์	 
6	ส่	จำานวน	1	เคร้�อังกำาลำังการผ่ลำิตรวมประมาณ	250	ตันต่อัเดำ้อัน

• Cutting & Sewing (ง�นตัดและง�นเย็บ) : นำาม้วนผ่้ากระสอับมาตัดำตามความยาวท่�ลำูกค้าต้อังการ	แลำะเย็บก้นถุึง	 
โดำยในขั�นตอันนี�อัาจจะม่การบิดำ	หร้อัจับจ่บข้างกระสอับด้ำวยขึ�นอัยู่กับลัำกษณะท่�ลำูกค้าต้อังการ	ปัจจุบันบริษัทได้ำนำา
เคร้�อังจกัรอััตโนมัตมิาใช้ื้ในสว่นขอังการตดัำเย็บ	เพ้�อัเพิ�มประสทิธภิัาพในการผ่ลิำต	โดำยม่กำาลัำงการผ่ลิำต	350	ตนัตอ่ัเดำอ้ัน
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 กัลุ่มสินค์้�บริริจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
• หลำังจากไดำ้รับคำาสั�งซ้ื้�อัแลำ้ว	บริษัทจะทำาการสั�งซ้ื้�อัวัตถึุดำิบตามชื้นิดำท่�ตรงตามคำาสั�งซ้ื้�อั	ซื้ึ�งจะสามารถึแบ่งเป็นฟิลำ์ม 

ชื้ั�นพิมพ์	อัาทิ	OPP	/	PET	/	PA	(ONY)	แลำะฟิล์ำมชัื้�น	เคลำ้อับรอัง	อัาทิ	MPET	/	CPP	/	LLDPE	/	ALU	เป็นต้น	 
ซื้ึ�งแตล่ำะชื้นดิำฟล์ิำมจะม่ความหนาแตกตา่งกนัไปตามความเหมาะสมขอังการบรรจ	ุแลำะชื้นดิำบรรจภัุัณฑ์์	อ่ักทั�ง	จะทำาการ
สั�งซื้้�อัส่พิมพ์แลำะสารลำะลำายตามชื้นิดำแลำะหมายเลำขกำากับส่

• หลัำงจากไดำ้วัตถึุดำิบพร้อัมแลำ้ว	ฟิลำ์มชื้ั�นพิมพ์จะถึูกเข้าสู่เคร้�อังพิมพ์	Roto	Gravure	เพ้�อัพิมพ์ลำวดำลำายตามท่�ลำูกค้า 
ไดำ้อันุมัติรับรอังไว้แลำ้ว	ดำ้วยการนำาฟิลำ์มหมุนผ่่านลำูกกลำิ�งแม่พิมพ์ท่�หมุนผ่่านถึาดำส่แลำ้วกดำดำ้วยลำูกยางรอังพิมพ์

• หลำังจากการพิมพ์แลำ้ว	สินค้าท่�ลำูกค้าต้อังการเป็นม้วนฟิลำ์มจะผ่่านการตัดำ	Slit	แลำะเข้าม้วนรอัการห่บห่อัจัดำส่งหร้อั 
นำาไปเคลำอ้ับกบักระสอับ	แตถ่ึา้ลำกูคา้ตอ้ังการตอ้ังการสนิคา้ท่�ตอ้ังทำาการชื้ั�นรอังหรอ้ัขึ�นรปูจะถึกูนำาไปเข้ากระบวนการ	
Dry	Laminate	

• ฟิลำ์มชื้ั�นพิมพ์ท่�ลำูกค้าต้อังการเคลำ้อับกับฟิลำ์มชื้ั�นรอังหร้อัขึ�นรูป	จะถึูกนำาผ่่านกระบวนการเคลำ้อับ	(Dry	Laminate)	 
โดำยการเคลำ้อับติดำระหว่างชื้ั�นฟิลำ์มดำ้วยกาวตามแต่ลำะชื้นิดำขอังวัตถึุดำิบ	แลำะผ่่านความร้อันเพ้�อัให้ยึดำติดำ

• ฟิลำ์มหลำังจากผ่่านกระบวนการเคลำ้อับแลำ้วจะถึูกนำาไปพักไว้ในห้อังอับฟิลำ์มท่�อัุณหภัูมิ	40	-	60	อังศาเซื้ลำเซื้่ยส	ในระยะ
เวลำาท่�เหมาะสมกับแต่ลำะชื้นิดำฟิลำ์ม	แลำ้วจึงมาเคลำ้อับต่อัในชื้ั�นถึัดำไป	แลำะนำามาพักไว้อั่กครั�ง

• เม้�อัทำาการอับฟิล์ำมในขั�นท่�	5	แลำ้ว	จะถึูกนำามาตัดำขอับงานหร้อัแบ่งชิื้�นงานตามจำานวนท่�ถึูกอัอักแบบไว้	 
ดำ้วยเคร้�อังตัดำ	Slit	

• เม้�อัฟิลำ์มถึูกตัดำแลำ้วจะถึูกนำาไปเข้าสู่ระบบการขึ�นรูปตามชื้นิดำขอังบรรจุภััณฑ์์ท่�ลำูกค้าสั�งซื้้�อัมา

• หลำังจากท่�สินค้าขึ�นรูปเร่ยบร้อัยแล้ำวจะถึูกนำามาบรรจุลำงกล่ำอังตามจำานวนท่�กำาหนดำส่งเข้าคลัำงสินค้าส่งถึึงลูำกค้าตาม
กำาหนดำวันเวลำาต่อัไป

4.	 โครงการลงท้นในอนาคต
• ปี	2563	บริษัทม่โครงการลำงทุนเคร้�อังจักรใหม่	ในส่วนผ่ลำิตภััณฑ์์	Flexible	Packaging	เพ้�อัเพิ�มกำาลำังการผ่ลำิต	แลำะ

เพิ�มความหลำากหลำายขอังบรรจุภััณฑ์์	ดำังนี�

• เคร้�อังทำาซื้อังแบบ	3-Side	seal	:	ซึื้�งนอักจากจะเป็นการเพิ�มกำาลัำงการผ่ลิำตแล้ำว	เคร้�อังจักรดัำงกล่ำาวจะสามารถึผ่ลิำต 
ถึุงข้าวแบบ	Matt	LL	//	LL	ซื้ึ�งเป็นถึุงลัำกษณะท่�สามารถึนำาไป	Recycle	ไดำ้	กำาลัำงเป็นท่�นิยมในปัจจุบัน	แลำะม่ผู่้ผ่ลำิต 
ไดำ้น้อัยราย	จึงเป็นการสร้างความไดำ้เปร่ยบในการแข่งขันอั่กทางหนึ�ง

• เคร้�อังไดำคัท	แลำะ	ติดำจุก	:	สามารถึตัดำตามรูปทรงท่�ต้อังการ	แลำะติดำจุกรูปแบบต่างๆ	เหมาะกับสินค้าประเภัทเจลำลำ่�	
น�ำาผ่ลำไม้	น�ำายาปรับผ่้านุ่ม	เป็นต้น	

• เคร้�อังทำาซื้อังไปรษณยี	์:	ทั�งแบบซื้อังธรรมดำา	แลำะแบบ	Air	Bubble	ซึื้�งสอัดำคล้ำอังกบัแนวโนม้ขอังผู่บ้รโิภัคท่�มก่ารสั�งซ้ื้�อั 
สินค้าผ่่านชื้่อังทาง	Online	มากขึ�น	จึงม่ความต้อังการใชื้้ซื้อังดำังกลำ่าวในการขนส่งสินค้า	แลำะยังม่ผู่้ผ่ลำิตน้อัยราย 
ในประเทศไทย	ซื้ึ�งบริษัทจะนำาเสนอัขายลำูกค้าในกลำุ่มอัุตสาหกรรม	Logistic	แลำะเปิดำชื้่อังทางขาย	Online	ในปี	2564

• เคร้�อังทำาซื้อังแบบก้นเร่ยบ	หร้อั	Flat	Bottom	:	เป็นเทคโนโลำย่การทำาซื้อังแบบใหม่เม้�อัไม่ก่�ปีมานี�	 เพ้�อัให้ซื้อัง
สามารถึตั�งไดำ้สวยงามบนชื้ั�นวาง	เหมาะสำาหรับกลำุ่มสินค้าอัาหารสัตว์เลำ่�ยง	แลำะกาแฟ	เป็นบรรจุภััณฑ์์ระดำับ	Premium	 
ม่ความสวยงามแลำะม่ราคาค่อันข้างสูงกว่าบรรจุภััณฑ์์แบบอั้�นๆ	ซึื้�งกลำุ่มอัาหารสัตว์เลำ่�ยงเป็นกลุ่ำมลำูกค้าหลัำกขอัง
บริษัทอัยู่แลำ้ว	การเพิ�มสินค้าระดำับ	Premium	จึงเป็นการยกระดำับมาตรฐานขอังบริษัทแลำะเป็นการบริการลำูกค้าอัย่าง 
ครบวงจรอั่กดำ้วย

บริษัทได้ำดำำาเนินการจัดำซ้ื้�อัเคร้�อังจักรใหม่ดัำงกลำ่าวแล้ำวในช่ื้วงไตรมาสท่�	4	ปี	2563	แลำะตามแผ่นงานจะเริ�มดำำาเนินการ 
ตดิำตั�งเคร้�อังจกัรดำงักลำา่วตั�งแตเ่ดำอ้ัน	มกราคม	-	เมษายน	2564	โดำยคาดำวา่จะสามารถึผ่ลำติแลำะขายไดำต้ั�งแตเ่ดำอ้ันพฤษภัาคม	
2564	เป็นต้นไป	ซื้ึ�งจะเป็นปัจจัยหนึ�งท่�ส่งผ่ลำให้บริษัทสามารถึเพิ�มยอัดำขายผ่ลำิตภััณฑ์์	Flexible	Packaging	ให้บรรลำุ 
เป้าหมายท่�วางไว้ไดำ้
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ปัจจัย
	 ความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก
1.	ราคาวัตถื้ดิบ
เมด็ำพลำาสตกิเป็นวัตถึดุำบิหลำกัขอังกระบวนการผ่ลำติ	โดำยสว่นใหญ่ราคาจะแปรผ่นัตามราคาน�ำามันตลำาดำโลำกรวมทั�งขึ�นอัยู่กบัอัปุสงค์
แลำะอุัปทานในแต่ลำะช่ื้วงเวลำา	ซึื้�งอัยู่นอักเหน่อัการควบคุมขอังบริษัท	อัย่างไรก็ตามบริษัทได้ำม่การกำาหนดำแนวทางการบริหาร
จัดำการให้สอัดำคลำ้อังแลำะเพ่ยงพอัต่อัความต้อังการวัตถึุดำิบท่�ใช้ื้สำาหรับการผ่ลำิต	โดำยการติดำตามการเปลำ่�ยนแปลำงแลำะวิเคราะห์ 
แนวโน้มราคาวัตถึุดำิบอัย่างใกลำ้ชื้ิดำ	ม่การวางแผ่นการสั�งซื้้�อัวัตถึุดำิบลำ่วงหน้าให้สอัดำคลำ้อังกับคำาสั�งซื้้�อัขอังลำูกค้า	เพ้�อัให้ไดำ้ต้นทุน
วัตถึุดำิบท่�ใชื้้ม่ราคาท่�เหมาะสมแลำะให้ประโยชื้น์ต่อับริษัทสูงสุดำ

2.	ค้่แข้่งข้ัน
อัุตสาหกรรมบรรจุภััณฑ์์เป็นตลำาดำขนาดำใหญ่ม่คู่แข่งขันมากราย	แลำะเป็นอุัตสาหกรรมท่�คู่แข่งขันสามารถึเข้าถึึงไดำ้ไม่ยาก	 
บรษัิทจึงมค่วามเส่�ยงท่�จะสญูเส่ยลำกูคา้ท่�ม่อัยูไ่ดำ	้ซึื้�งบรษัิทไดำม้น่โยบายในการสรา้งความเช้ื้�อัมั�นในผ่ลำติภัณัฑ์	์โดำยสนิคา้ขอังบรษัิท
ไดำ้ผ่่านการรับรอังมาตรฐานต่างๆ	ตามข้อักำาหนดำขอังอัุตสาหกรรมการผ่ลำิต	เชื้่น	ISO9001,	GMP,	HACCP	เป็นต้น	นอักจากนี� 
ยังไดำ้สร้างความพึงพอัใจให้แก่ลำูกค้าดำ้วยบริการท่�รวดำเร็ว	ตรงต่อัเวลำา	จะเห็นไดำ้ว่าตลำอัดำระยะเวลำาท่�ผ่่านมาบริษัทม่ความเส่�ยง 
ท่�จะสูญเส่ยลำูกค้าน้อัยมาก	แต่กลำับสามารถึทำายอัดำขายเพิ�มขึ�นไดำ้ตามลำำาดำับ

3.	พฤติกรรมข้องผู้้�บริโภค
การเปลำ่�ยนแปลำงด้ำานสงัคม	แลำะสิ�งแวดำล้ำอัม	สง่ผ่ลำให้พฤตกิรรมแลำะความตอ้ังการขอังผู่บ้รโิภัคในการใช้ื้บรรจภัุัณฑ์์เปลำ่�ยนแปลำงไป	 
ไม่ว่าจะเป็นการใชื้้บรรจุภััณฑ์์ท่�ม่ขนาดำบรรจุเลำ็กลำง	ความต้อังการท่�จะเก็บรักษาผ่ลำิตภััณฑ์์ภัายในไดำ้นานขึ�น	ความสวยงามแลำะ
ทันสมัยขอังบรรจุภััณฑ์์เพ้�อัดำึงดำูดำผู่้บริโภัค	หร้อัการรณรงค์ลำดำการใช้ื้ถึุงพลำาสติกหร้อัพลำาสติกท่�ใชื้้ครั�งเดำ่ยวแล้ำวทิ�ง	ล้ำวนส่งผ่ลำ 
กระทบต่อัผู้่ผ่ลิำตในอุัตสาหกรรมบรรจุภััณฑ์์ท่�จะต้อังปรับตัวให้ทันตามการเปลำ่�ยนแปลำงดัำงกล่ำาว	ซึื้�งบริษัทได้ำม่การปรับตัว 
โดำยขยายการผ่ลำิตแลำะการตลำาดำในบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน	หร้อั	Flexible	Packaging	ท่�สามารถึตอับโจทย์ทั�งในดำ้านความต้อังการ 
ใช้ื้งานบรรจภัุัณฑ์์ท่�มข่นาดำเลำก็ลำง	มค่ณุสมบัติในการเกบ็รกัษาได้ำยาวนานกวา่บรรจภัุัณฑ์์ชื้นดิำอ้ั�น	แลำะม่การใช้ื้พลำาสตกิในปรมิาณ
ท่�นอ้ัยเม้�อัเท่ยบกบัพลำาสตกิประเภัทขึ�นรปูหร้อั	Rigid	plastic	packaging	นอักจากนั�นบรษัิทยังมุ่งเนน้ในการศกึษานวตักรรมใหม่ๆ  
เพ้�อัพัฒนาบรรจุภััณฑ์์ให้ใชื้้ปริมาณพลำาสติกลำดำลำงแต่ม่ความแข็งแรงเพิ�มขึ�น	(Reduce)	สามารถึนำาไปเข้ากระบวน	Recycle	ไดำ้	 
รวมถึึงศึกษาการใชื้้	Bio	Plastic	ท่�อัาจจะนำามาทดำแทนในอันาคต

4.	สภาพภ้มิอากาศ	และภัยธรรมชาติ
จากกลำุม่ลำกูค้าหลำกัขอังบรษัิทท่�เป็นกลำุม่เกษตรกรรมสำาหรบัผ่ลำติภัณัฑ์ก์ระสอับพลำาสตกิ	เชื้น่	ข้าว	ปุ๋ย	แป้งมัน	แลำะอัาหารสตัว	์นั�น	 
สภัาพภูัมิอัากาศรวมถึึงภััยธรรมชื้าติต่างๆ	ท่�ส่งผ่ลำกระทบต่อัผ่ลิำตผ่ลำทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น	ภััยแล้ำง	หร้อัอุัทกภััย	ถ้ึอัเป็น
ความเส่�ยงท่�บริษัทไม่สามารถึควบคุมไดำ้เชื้่นกัน	ดำังนั�นบริษัทจึงไดำ้ม่การกระจายกลำุ่มลำูกค้าในอัุตสาหกรรมต่างๆ	ในสัดำส่วน
ท่�พอัเหมาะ	ไม่กระจุกตัวอัยู่ในอุัตสาหกรรมใดำอุัตสาหกรรมหนึ�งมากเกินไป	แลำะม่การวิเคราะห์ตลำาดำ	ติดำตามสถึานการณ์
อัย่างสม�ำาเสมอั	เพ้�อัไม่ให้เกิดำผ่ลำกระทบรุนแรงต่อัยอัดำขายขอังบริษัท	นอักจากนั�น	การท่�บริษัทขยายการผ่ลำิตแลำะการตลำาดำ 
ในบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน	หร้อั	Flexible	Packaging	ยังเป็นการกระจายกลำุ่มลำูกค้าในตลำาดำท่�กว้างขึ�น	อัาทิ	กลำุ่มอัาหารสำาเร็จรูป	 
ขนมคบเค่�ยว	ขอังใชื้้ประจำาวัน	เป็นต้น	ซื้ึ�งเป็นการลำดำความเส่�ยงจากผ่ลำกระทบดำ้านฤดำูกาลำขอังสินค้าการเกษตรอั่กดำ้วย

5.	การปรับข้้�นค่าแรงข้ั�นตำ่า
นโยบายขอังรัฐบาลำท่�ม่แนวโน้มในการปรับขึ�นค่าแรงขั�นต�ำาอัย่างต่อัเน่�อัง	เป็นปัจจัยท่�ส่งผ่ลำกระทบต่อัต้นทุนการผ่ลำิตขอัง 
บริษัทโดำยตรง	เน่�อังจากเป็นกระบวนการผ่ลำิตท่�ต้อังใชื้้แรงงานค่อันข้างมาก	(Labor	Intensive)	ทางบริษัทจึงไดำ้ม่การปรับเปลำ่�ยน
กลำยุทธ์มาตลำอัดำ	2-3	ปีท่�ผ่่านมา	ทั�งในดำ้านการนำาเทคโนโลำย่เคร้�อังจักรท่�ทันสมัยมาใชื้้ทดำแทนการใชื้้แรงงานท่�ไม่ม่ทักษะ	หร้อั	
การมุ่งเน้นผ่ลำิตภััณฑ์์ท่�ม่	Value	added	มากกว่าการผ่ลำิตแบบ	Mass	Production	ส่งผ่ลำให้สามารถึลำดำจำานวนแรงงานท่�ไม่จำาเป็น
ลำงไดำ้ถึึงร้อัยลำะ	30	ในรอับปีท่�ผ่่านมา
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ปัจจัยภายใน
1.	กระบวนการผู้ลิต	
กระบวนการผ่ลำิตท่�ลำ่าชื้้า	เคร้�อังจักรหยุดำบ่อัย	เป็นความเส่�ยงท่�ส่งผ่ลำกระทบให้เกิดำความลำ่าชื้้าในการส่งมอับสินค้าให้แก่ลำูกค้าไดำ้ 
ตามกำาหนดำ	แลำะมต่น้ทุนสงู	บรษัิทไดำบ้รหิารจดัำการโดำยมน่โยบายในการเพิ�มเคร้�อังจกัรท่�จะมาชื้ว่ยในบางขั�นตอันขอังกระบวนการ
ผ่ลำติแทนการใชื้แ้รงงานคน	เพ้�อัให้การผ่ลำติใชื้เ้วลำานอ้ัยลำงแตไ่ดำผ้่ลำผ่ลำติมากขึ�น	แลำะกำาหนดำมาตรการในการตรวจสอับเคร้�อังจกัร
ต่าง	ๆ	แลำะทำาแผ่นซื้่อัมบำารุงตามวาระเพ้�อัให้อัยู่ในสภัาพท่�พร้อัมจะใชื้้งานไดำ้ตลำอัดำเวลำา	อ่ักทั�งยังม่นโยบายในการจัดำหา	 
Outsource	สำารอังเพ้�อัใชื้้ในกรณีท่�เคร้�อังจักรหลำักชื้ำารุดำหร้อัม่ปัญหาการใชื้้งาน	

2.	ความสามารถืข้องบ้คลากร	
เน่�อังจากบริษัทไดำ้ปรับเปลำ่�ยนการใชื้้เคร้�อังจักรเพ้�อัทดำแทนแรงงานคน	ทำาให้ม่ความจำาเป็นท่�ต้อังพัฒนาทักษะขอังพนักงาน	 
แลำะจัดำหาบุคลำากรท่�ม่ความรู้ความสามารถึในการควบคุมเคร้�อังจักรท่�ม่การพัฒนาตามเทคโนโลำย่ขอังยุคปัจจุบัน	ซื้ึ�งจะทำาให้ 
ลำดำความเส่�ยงเร้�อังขอังสินค้าไม่ไดำ้คุณภัาพลำงไดำ้	บริษัทจึงไดำ้ให้ความสำาคัญกับแผ่นการฝ่ึกอับรมแลำะการพัฒนาบุคลำากรมา 
โดำยตลำอัดำ
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1.		จำานวนท้นจดทะเบียนและชำาระแล�ว	
บริษัทม่ทุนจดำทะเบ่ยน	จำานวน	2,808,135,754	บาท	ทุนชื้ำาระแลำ้วเป็นเงิน	2,325,380,588	บาท	แบ่งอัอักเป็นหุ้นสามัญจำานวน	
2,325,380,588	หุ้น	มูลำค่าท่�ตราไว้หุ้นลำะ	1	บาท	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563

2.	 ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายชื้้�อัผู่้ถึ้อัหุ้นขอังบริษัท	10	รายแรก	ณ	วันท่�	31	มกราคม	2564	ม่ดำังนี�	

รายชื้้�อัผู่้ถึ้อัหุ้น จำานวนหุ้น สัดำส่วนการถึ้อัหุ้น	

1. กัลุ่มบริิษััท ว�ว�แพค์ จำ�กััด 573,452,400 24.66%
				 1.1	บริษัท	วาวาแพค	จำากัดำ 460,000,000 19.78%
				 1.2	นายว่ระชื้าติ	โลำห์ศิริ 32,330,200 1.39%
				 1.3	นางสาววรัญพร	โลำห์ศิริ 31,918,700 1.37%
				 1.4	นางทิฆัมพร	ชื้ัยเอั่�ยม 27,045,000 1.16%
				 1.5	นายว่ระพัฒน์	โลำห์ศิริ 12,000,000 0.52%
				 1.6	นางทิชื้ากร	ชื้ัยเอั่�ยม 10,158,500 0.44%

2.  กัริะทริวงกั�ริค์ลัง 295,847,860 12.72%

3.  ค์ริอบค์ริัวกั�ญจนจ�ริี 255,005,700 10.97%
				 3.1	นางสาวนฤพร	กาญจนจาร่ 175,560,200 7.55%
				 3.2	นางสาวอัรยาพร	กาญจนจาร่ 64,900,000 2.79%
				 3.3	นายพรเสก	กาญจนจาร่ 14,545,500 0.63%
4.  กัลุ่มจุฬ�งกัูริ 215,682,000 9.28%

				 4.1	นายณัฐพลำ	จุฬางกูร 180,865,900 7.78%
				 4.2	นางหทัยรัตน์	จุฬางกูร 34,816,100 1.50%
5.  กัลุ่มภัทริริังริอง 119,896,200 5.16%

				 5.1	นายบพิธ	ภััทรรังรอัง 116,185,800 5.00%
				 5.2	นายกิตติ	ภััทรรังรอัง 2,700,000 0.12%
				 5.3	นายภัาสพลำ	ภััทรรังรอัง 1,010,400 0.04%
6.		 นายชื้นนพลำ	ชื้นุหะชื้า 94,922,300 4.08%

7.		 นางสาวพรรณนี	แซื้่จ๋าว 92,617,600 3.98%

8.		 บริษัท	ไทยเอั็นว่ดำ่อัาร์	จำากัดำ 67,683,167 2.91%

9.		 นางสาวนิรชื้า	ธ่รเศรณี 34,681,900 1.49%

10.		นายพรชื้ัย	กิตติปัญญางาม 29,587,600 1.27%

3.	 การออกหุ้ลักทรัพย์อื่น
	 	 -ไม่ม่-

4.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลข้องบริษัท	
บริษัทม่นโยบายจ่ายเงินปันผ่ลำไม่น้อัยกว่าร้อัยลำะ	50	ขอังกำาไรสุทธิหลำังหักภัาษ่เงินไดำ้นิติบุคคลำ	แลำะเงินสำารอังตามกฎหมาย	แต่
อัย่างไรกต็าม	การจา่ยเงนิปันผ่ลำดำงักลำา่วจะขึ�นอัยู่กบักระแสเงนิสดำ	ภัาวะการลำงทุนขอังบรษัิท	แลำะความจำาเป็นอ้ั�นๆ	ในอันาคตดำว้ย

ข้�อม้ลหุ้ลักทรัพย์ 
	 และผู้้�ถืือหุ้้�น
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โครงสร�าง
	 การจัดการ

โครงสร�างการจัดการและผู้ังการบริหุ้ารองค์กร
บริษัท เอ็นอีพี อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ติสาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน) ณ์ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้้�จัดการ

ที�ปรึกษา 
คณ์ะกรรมการบริษัท

คณ์ะกรรมการ 
ติรวัจสอบ

คณ์ะกรรมการสรรหุ้าและ 
กำาหุ้นดค่าติอบแทน

คณ์ะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที�ดี

เลขาน้การบริษัทติรวัจสอบภายใน

รองกรรมการผู้้�จัดการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

แผนกจัดซื�อ

แผนกคลังสินค�าและจัดส่ง

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศึ

แผนกคลังพัสด้

ฝ่ายทรัพยากรบ้คคล 
และธ้รการ

ฝ่ายการติลาดและขาย

แผนกออกแบบ&วัิจัย 
และพัฒนาผลิติภัณ์ฑ์

สำานักปฏิบัติิการ

ฝ่ายผลิติกระสอบ

ฝ่ายผลิติบรรจุภัณ์ฑ์ 
ชนิดอ่อน

แผนกวัางแผนผลิติ

แผนกประกันค้ณ์ภาพ (QA)

แผนกควับค้มค้ณ์ภาพ (QC)

แผนกซ่อมบำาร้ง
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1.	 คณะกรรมการบริษัท	
ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	บริษัทม่กรรมการทั�งสิ�น	12	ท่าน	ประกอับดำ้วย
-	 กรรมการท่�ไม่เป็นผู่้บริหารจำานวน	11	ท่าน	โดำยในจำานวนนี�ประกอับดำ้วยกรรมการอัิสระ	จำานวน	4	ท่าน
-	 กรรมการท่�เป็นผู่้บริหารจำานวน	1	ท่าน	ไดำ้แก่	กรรมการผู่้จัดำการ
รายชื้้�อัคณะกรรมการบริษัท	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	ม่รายลำะเอั่ยดำดำังนี�

ชื้้�อั-นามสกุลำ ตำาแหน่ง 	วันท่�ไดำ้รับการแต่งตั�งเป็นครั�งแรก	

1.	 พลำตำารวจเอัก	สมชื้าย	วาณิชื้เสนี	 ประธานคณะกรรมการบริษัท 19	กรกฎาคม	2550

2.	 นายว่ระชื้าติ	โลำห์ศิริ รอังประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการผู่้จัดำการ 22	เมษายน	2562

3.	 นายณรงค์	พหลำเวชื้ชื้์ กรรมการอัิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอับ

19	กุมภัาพันธ์	2556

4.	 นายนิพิฐ	อัรุณวงษ์	ณ	อัยุธยา กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหา 
แลำะกำาหนดำค่าตอับแทน

30	มกราคม	2535

5.	 นางสาวนิภัา	ลำำาเจ่ยกเทศ กรรมการบริษัท	(ผู่้แทนกระทรวงการคลำัง)/
กรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน

9	พฤศจิกายน	2560

6.	 พลำโท	จิรภััทร	มาลำัย กรรมการอัิสระ/กรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่ 26	เมษายน	2561

7.	 นางจันทิรา	ศร่ม่วงพันธ์ กรรมการอัิสระ/กรรมการตรวจสอับ/ 
กรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน/ 
กรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่

8	กรกฎาคม	2559

8.	 นายไพโรจน์	สัญญะเดำชื้ากุลำ กรรมการอัิสระ/กรรมการตรวจสอับ/ 
ประธานคณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่

13	ธันวาคม	2561

9.	 นางทิฆัมพร	ชื้ัยเอั่�ยม	 กรรมการบริษัท 22	เมษายน	2562

10.	นางสาวอัรยาพร	กาญจนจาร่ กรรมการบริษัท 26	เมษายน	2561

11.	นางวรนุชื้	ภัู่อัิ�ม กรรมการบริษัท	(ผู่้แทนกระทรวงการคลำัง) 26	กุมภัาพันธ์	2563

12.	นายสุทธิพร	จันทวานิชื้ กรรมการบริษัท 26	กุมภัาพันธ์	2563

หม�ยเหตุ 	 -	 นายว่ระชื้าติ	โลำห์ศิริ	ไดำ้รับตำาแหน่งรักษาการกรรมการผู่้จัดำการ	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	1	กุมภัาพันธ์	2563	แลำะไดำ้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ
ผู่้จัดำการ	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	1	ม่นาคม	2563	เป็นต้นไป

	 -	 นางวรนุชื้	ภัู่อัิ�ม	ไดำ้รับแต่งตั�งให้ดำำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	แทน	ดำร.	วโรทัย	โกศลำพิศิษฐ์กุลำ	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	26	กุมภัาพันธ์	2563	
เป็นต้นไป

	 -		นายสุทธิพร	จันทวานิชื้	ไดำ้รับแต่งตั�งให้ดำำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	แทน	นายสธน	เสมอัภัาค	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	26	กุมภัาพันธ์	2563	
เป็นต้นไป

	 -	 รายลำะเอั่ยดำการเข้าประชืุ้มขอังคณะกรรมการบริษัท	แสดำงภัายใต้หัวข้อั	“การกำากับดำูแลำกิจการ	:	การประชืุ้มคณะกรรมการบริษัท”



34 รายงานประจำาปี 2563

	 รายชื้้�อัคณะกรรมการบริษัทท่�ลำาอัอักระหว่างปี	2563	ม่รายลำะเอั่ยดำดำังนี�

ชื้้�อั-นามสกุลำ ตำาแหน่ง 	วันท่�ไดำ้รับการแต่งตั�งเป็นครั�งแรก	

1.	นายสธน	เสมอัภัาค กรรมการบริษัท/กรรมการผู่้จัดำการ 15	มกราคม	2562
หมายเหตุ	 -	 นายสธน	เสมอัภัาค	ไดำ้ลำาอัอักจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทแลำะกรรมการผู่้จัดำการ	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	1	กุมภัาพันธ์	2563	
	 -	 รายลำะเอั่ยดำการเข้าประชืุ้มขอังคณะกรรมการบริษัท	แสดำงภัายใต้หัวข้อั	“การกำากับดำูแลำกิจการ	:	การประชืุ้มคณะกรรมการบริษัท”

	 กรรมการผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพันบริษัท
ณ	วันท่�	6	กุมภัาพันธ์	2563	กรรมการผู่้ม่อัำานาจลำงนามผู่กพันบริษัท	ไดำ้แก่	พลำตำารวจเอัก	สมชื้าย	วาณิชื้เสนี	นายนิพิฐ	
อัรณุวงษ์	ณ	อัยุธยา	แลำะนายวร่ะชื้าต	ิโลำห์ศริ	ิกรรมการสอังในสามคนนี�ลำงลำายมอ้ัช้ื้�อัรว่มกนัแลำะประทับตราสำาคญัขอังบรษัิท

 
	 ข้อบเข้ตอำานาจหุ้น�าที่ข้องคณะกรรมการบริษัท	

1.		 ดำูแลำการบริหารกิจการให้เป็นไปเพ้�อัประโยชื้น์ท่�ดำ่ท่�สุดำขอังผู้่ถึ้อัหุ้น	(Fiduciary	Duty)	โดำยยึดำถึ้อัแนวปฏิิบัติสำาคัญ	 
4	ประการ	ค้อั
1.1	 การปฏิิบัติหน้าท่�ดำ้วยความรับผ่ิดำชื้อับระมัดำระวัง	(Duty	of	Care)
1.2	 การปฏิิบัติหน้าท่�ดำ้วยความซื้้�อัสัตย์สุจริตเพ้�อัรักษาผ่ลำประโยชื้น์ขอังบริษัทแลำะผู่้ถึ้อัหุ้น	(Duty	of	Loyalty)
1.3	 การปฏิิบัติตามกฎหมาย	วัตถึุประสงค์	ข้อับังคับขอังบริษัท	มติคณะกรรมการบริษัทแลำะมติท่�ประชุื้มผู้่ถึ้อัหุ้น	

(Duty	of	Obedience)
1.4	 การเปิดำเผ่ยข้อัมูลำต่อัผู่้ถึ้อัหุ้นอัย่างถึูกต้อัง	ครบถึ้วน	โปร่งใส	แลำะทันเวลำา	(Duty	of	Disclosure)

2.	 ดำแูลำให้การกำาหนดำวตัถึปุระสงคแ์ลำะเป้าหมายหลำกัในการประกอับธรุกจิเป็นไปเพ้�อัความยั�งยน้	กำาหนดำกลำยุทธ	์นโยบาย
การดำำาเนนิงาน	ตลำอัดำจนจดัำสรรทรพัยากรสำาคญัให้เหมาะสมตอ่ัการบรรลุำวตัถุึประสงคแ์ลำะเป้าหมาย	แลำะกำากบัควบคมุ
ดำูแลำให้ฝ่่ายบริหารดำำาเนินการให้เป็นตามนโยบายท่�กำาหนดำไว้อัย่างม่ประสิทธิภัาพแลำะประสิทธิผ่ลำ	เพ้�อัเพิ�มมูลำค่า 
ทางเศรษฐกิจสูงสุดำให้แก่กิจการแลำะความมั�งคั�งสูงสุดำให้แก่ผู่้ถึ้อัหุ้น	แลำะผู่้ม่ส่วนไดำ้เส่ยทุกฝ่่าย

3.	 ติดำตามดำูแลำให้ม่การนำากลำยุทธ์ขอังบริษัทไปปฏิิบัติ	แลำะติดำตามผ่ลำการดำำาเนินงานโดำยกำาหนดำให้ม่การรายงานผ่ลำการ
ดำำาเนนิงานอัย่างสม�ำาเสมอั	คำานงึถึงึความปลำอัดำภัยัแลำะสขุอันามยั	ความรบัผ่ดิำชื้อับตอ่ัสงัคมแลำะสิ�งแวดำลำอ้ัม	ตลำอัดำจน 
การพัฒนาบุคลำากรขอังบริษัท

4.	 ตระหนักถึึงบทบาทหน้าท่�ความรับผิ่ดำชื้อับขอังคณะกรรมการบริษัท	เคารพสิทธิแลำะปฏิิบัติต่อัผู่้ถึ้อัหุ้นแลำะผู่้ม่ส่วน 
ไดำ้เส่ยอ้ั�นอัย่างเป็นธรรมแลำะโปร่งใส	กำากับดูำแลำให้ม่กระบวนการแลำะช่ื้อังทางในการรับแลำะจัดำการข้อัร้อังเร่ยนขอัง 
ผู่ท้่�ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหร้อัผู่ม่้สว่นได้ำเส่ยทุกฝ่า่ยอัย่างชัื้ดำเจน	แลำะเปิดำโอักาสให้ผู้่มส่ว่นได้ำเสย่ทุกฝ่า่ยสามารถึตดิำตอ่ั/
ร้อังเร่ยนในเร้�อังท่�อัาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทไดำ้โดำยตรง

5.	 กำากบัดูำแลำให้การสรรหาแลำะคดัำเลำอ้ักกรรมการ	แลำะผู้่บรหิารระดัำบสงูม่กระบวนการท่�โปรง่ใสแลำะชื้ดัำเจนโดำยการกำาหนดำ
ค่าตอับแทนอัย่างเหมาะสม	เสนอัแต่งตั�งแลำะพิจารณาการสิ�นสุดำสถึานภัาพขอังกรรมการ	ผู้่บริหารระดัำบสูงแลำะ
เลำขานุการบริษัท

6.	 เข้าใจขอับเขตหน้าท่�แลำะความรับผิ่ดำชื้อับขอังคณะกรรมการแลำะกำาหนดำขอับเขตการมอับหมายหน้าท่�แลำะความรับผิ่ดำชื้อับ 
ให้กรรมการผู่้จัดำการแลำะฝ่่ายจัดำการอัย่างชัื้ดำเจน	ตลำอัดำจนติดำตามดำูแลำให้กรรมการผู่้จัดำการแลำะฝ่่ายจัดำการปฏิิบัติ
หน้าท่�ตามท่�ไดำ้รับมอับหมาย

7.	 กรรมการต้อังม่ความรู้	ความสามารถึ	แลำะประสบการณ์ท่�จะเป็นประโยชื้น์ต่อัการดำำาเนินธุรกิจ	แลำะม่ความสนใจ 
ในกิจการขอังบริษัทอัย่างแท้จริง

8.	 อัุทิศเวลำาโดำยไม่แสวงหาผ่ลำประโยชื้น์แก่กรรมการหร้อัผู่้หนึ�งผู่้ใดำ	แลำะไม่ดำำาเนินการใดำๆ	ท่�เป็นการขัดำแย้งหร้อัแข่งขัน
กบัผ่ลำประโยชื้นข์อังบรษัิท	รวมถึงึตดิำตามดูำแลำแลำะจดัำการความขัดำแย้งทางผ่ลำประโยชื้นท่์�อัาจเกดิำขึ�นระหวา่งบรษัิทกบั
ผู่้ม่ส่วนไดำ้เส่ยกลำุ่มต่างๆ

9.	 ดำูแลำให้บริษัทม่ระบบการบริหารความเส่�ยงแลำะการควบคุมภัายในท่�จะทำาให้บรรลำุวัตถึุประสงค์	รวมถึึงม่นโยบายแลำะ
แนวปฏิิบัติดำ้านการต่อัต้านทุจริตคอัร์รัปชื้ั�นท่�ชื้ัดำเจนแลำะส้�อัสารให้เกิดำการปฏิิบัติจริง

10.	 คณะกรรมการต้อังจัดำตั�งคณะกรรมการตรวจสอับท่�สามารถึปฏิิบัติหน้าท่�ไดำ้อัย่างม่ประสิทธิภัาพแลำะอัิสระ
11.	 จัดำให้ม่การประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นเป็นการประชืุ้มสามัญประจำาปี	ภัายใน	4	เดำ้อันนับแต่วันสิ�นสุดำขอังรอับปีบัญชื้่ขอังบริษัท
12.	 จัดำให้ม่การประชืุ้มคณะกรรมการบริษัทอัย่างน้อัย	3	เดำ้อันต่อัครั�ง



35บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

13.	 เข้าร่วมการประชุื้มผู่้ถึ้อัหุ้นแลำะการประชุื้มคณะกรรมการบริษัท	เว้นแต่ในกรณีท่�ม่เหตุสุดำวิสัยโดำยกรรมการบริษัทท่� 
ไม่สามารถึเขา้รว่มประชื้มุจะตอ้ังแจง้ให้ประธานกรรมการหรอ้ัเลำขานกุารบรษัิททราบลำว่งหนา้กอ่ันการประชื้มุ	ดำแูลำให้ 
การดำำาเนินการในวันประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นเป็นไปดำ้วยความเร่ยบร้อัย	โปร่งใส	แลำะม่การเปิดำเผ่ยมติท่�ประชืุ้ม	รวมถึึงจัดำทำา
รายงานการประชืุ้มอัย่างถึูกต้อัง	ครบถึ้วน

14.	 คณะกรรมการอัาจมอับอัำานาจให้กรรมการคนหนึ�งหร้อัหลำายคนหร้อับุคคลำอ้ั�นใดำปฏิิบัติการอัย่างหนึ�งอัย่างใดำแทน
กรรมการไดำ้โดำยอัยู่ภัายใต้การควบคุมแลำะกำากับดำูแลำขอังคณะกรรมการ	หร้อัอัาจมอับอัำานาจเพ้�อัให้บุคคลำดำังกลำ่าว 
มอ่ัำานาจตามท่�คณะกรรมการเห็นสมควรซึื้�งคณะกรรมการอัาจยกเลิำก	เพกิถึอัน	เปลำ่�ยนแปลำงหร้อัแกไ้ขการมอับอัำานาจ 
นั�นๆ	ไดำ้เม้�อัเห็นสมควร

	 ทั�งนี�	การมอับอัำานาจนั�นตอ้ังไม่มล่ำกัษณะเป็นการมอับอัำานาจท่�ทำาให้บุคคลำดำงักลำา่วสามารถึพจิารณาแลำะอันมัุตริายการ
ท่�ตนหร้อับุคคลำท่�อัาจม่ความขัดำแย้ง	ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย	หร้อัอัาจม่ความขัดำแย้งทางผ่ลำประโยชื้น์ในลัำกษณะอ้ั�นใดำท่�จะ 
ทำาขึ�นกับบริษัท	เว้นแต่เป็นการอันุมัติรายการธุรกิจปกติแลำะเป็นไปตามเง้�อันไขการค้าโดำยทั�วไป

15.	 เก็บรักษาข้อัมูลำความลำับขอังบริษัทอัย่างเคร่งครัดำ	โดำยเฉพาะอัย่างยิ�งข้อัมูลำภัายในท่�ยังไม่เปิดำเผ่ยต่อัสาธารณะ	
หร้อัข้อัมูลำท่�ม่ผ่ลำกระทบต่อัการดำำาเนินธุรกิจหร้อัราคาหุ้น	ตาม	พ.ร.บ.หลัำกทรัพย์แลำะตลำาดำหลัำกทรัพย์	พ.ศ.2535	 
ฉบับประมวลำ

16.	 ตระหนักถึึงบทบาทแลำะความรับผ่ิดำชื้อับในฐานะผู่้นำาขอังอังค์กร	ท่�สร้างคุณค่าต่อัความยั�งย้นทางธุรกิจ	โดำยการกำากับ
ดำแูลำกจิการอัยา่งมจ่รรยาบรรณแลำะจรยิธรรมทางธรุกจิ	เพ้�อัสรา้งความไวว้างใจ	(Trust)	ท่�ผู่ม้ส่ว่นไดำเ้สย่ทุกฝ่า่ยพรอ้ัม
จะยอัมรับแลำะสนับสนุนธุรกิจขอังบริษัท

17.	 ตระหนกัถึึงบทบาทขอังคณะกรรมการในฐานะผู้่กำากบัดูำแลำ	ในการสง่เสรมิ	สนบัสนนุ	ผ่ลัำกดำนั	ให้เกดิำวฒันธรรมอังคก์ร
ดำ้านจรรยาบรรณแลำะจริยธรรมทางธุรกิจ	โดำยปฏิิบัติควบคู่ไปกับการดำำาเนินธุรกิจ

 
	 อำานาจอน้มัติข้องคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทม่อัำานาจอันุมัติเร้�อังต่างๆ	ขอังบริษัทตามขอับเขตหน้าท่�ท่�กำาหนดำโดำยกฎหมาย	ข้อับังคับขอังบริษัท	
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	แลำะมติท่�ประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้น	ซื้ึ�งรวมถึึงการกำาหนดำแลำะทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลำยุทธ์ 
ในการดำำาเนินงาน	แผ่นหลำักในการดำำาเนินงาน	นโยบายในการบริหารความเส่�ยง	แผ่นงบประมาณ	แลำะแผ่นการดำำาเนินธุรกิจ
ประจำาปี	การติดำตามแลำะประเมินผ่ลำการดำำาเนินงานให้เป็นไปตามแผ่นท่�กำาหนดำไว้	การดำูแลำรายจ่ายลำงทุนโครงการสำาคัญ	
นโยบายจ่ายเงินปันผ่ลำ	ประเมินผ่ลำการปฏิิบัติงาน	แต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการท่�อัอักระหว่างปี	แต่งตั�งคณะอันุกรรมการ	
แตง่ตั�งเลำขานกุารบรษัิท	กำาหนดำรายชื้้�อักรรมการผู้่มอ่ัำานาจลำงนามผู่กพนับรษัิท	รายการระหวา่งกนัท่�สำาคญั	การเข้าควบรวม 
กิจการ	การแบ่งแยกกิจการ	แลำะการเข้าร่วมทุน
นอักจากนี�	การดำำาเนินการขอังคณะกรรมการบริษัทท่�ต้อังไดำ้รับอันุมัติจากท่�ประชุื้มผู่้ถึ้อัหุ้นก่อันดำำาเนินการในเร้�อังต่างๆ	 
ม่ดำังต่อัไปนี�
-	 การเข้าทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันแลำะการได้ำมาหร้อัจำาหน่ายไปซึื้�งสินทรัพย์ท่�สำาคัญขอังบริษัท	ตามท่�กฎหมายแลำะ 

คณะกรรมการกำากับตลำาดำทุนประกาศกำาหนดำ
-	 การขายหร้อัโอันกิจการขอังบริษัททั�งหมดำหร้อับางส่วนท่�สำาคัญให้แก่บุคคลำอั้�น
-	 การซื้้�อัหร้อัรับโอันกิจการขอังบริษัทอั้�นมาเป็นขอังบริษัท
-	 การทำา	แก้ไข	หร้อัเลิำกสัญญาเก่�ยวกับการให้เช่ื้ากิจการขอังบริษัททั�งหมดำ	หร้อับางส่วนท่�สำาคัญ	การมอับหมายให้

บุคคลำอั้�นเข้าจัดำการธุรกิจขอังบริษัท	หร้อัการรวมกิจการกับบุคคลำอั้�น	โดำยม่วัตถึุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดำทุนกัน
-	 การเพิ�มเติมหร้อัแก้ไขเปลำ่�ยนแปลำงหนังส้อับริคณฆ์สนธิ	หร้อัข้อับังคับขอังบริษัท
-	 การเพิ�ม/ลำดำทุนจดำทะเบ่ยน
-	 การอัอักหุ้นกู้เพ้�อัเสนอัขายต่อัประชื้าชื้น
-	 การเลำิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอั้�น
-	 การประกาศจ่ายเงินปันผ่ลำประจำาปี
-	 กิจการอั้�นใดำท่�กฎหมาย/ข้อับังคับบริษัท	กำาหนดำให้ต้อังไดำ้รับความเห็นชื้อับจากท่�ประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้น



36 รายงานประจำาปี 2563

	ข้อบเข้ตอำานาจหุ้น�าที่ข้องประธานคณะกรรมการบริษัท	
1.	 เป็นผู่น้ำาขอังคณะกรรมการบรษัิท	ในการกำากบัดำแูลำ	ตดิำตาม	การบรหิารงานขอังคณะกรรมการบรหิารแลำะคณะกรรมการ

ชืุ้ดำย่อัย	ให้เป็นไปตามวัตถึุประสงค์	นโยบาย	แลำะแผ่นงานท่�กำาหนดำไว้
2.	 เป็นประธานในการประชืุ้มคณะกรรมการบริษัทแลำะการประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้น
3.	 เป็นผู่้ลำงคะแนนเส่ยงชื้่�ขาดำในกรณีท่�ท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัท	ม่การลำงคะแนนเส่ยงสอังฝ่่ายเท่ากัน

	 คณะกรรมการบริษัทไดำ้แต่งตั�งท่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	จำานวน	2	ท่าน	ประกอับดำ้วย
	 1.	 พลำเอัก	วรพันธ์		 วรศักดำิ์โยธิน	 ดำ้านการจัดำการอังค์กรแลำะพัฒนาทรัพยากรบุคคลำ
	 2.		 นายคเณศ		 ศร่ศุภัอัรรถึ	 ดำ้านการเงินแลำะการลำงทุน

โดำยม่วาระการดำำารงตำาแหน่ง	1	ปี	ไดำ้รับค่าตอับแทน	20,000	บาท/คน/เดำ้อัน	เม้�อัครบวาระการดำำารงตำาแหน่งแลำ้ว	 
คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำคา่ตอับแทนจะพิจารณาคดัำเลำอ้ักบุคคลำท่�มค่วามเหมาะสมเพ้�อัเสนอัท่�ประชื้มุคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั�งต่อัไป	

2.	 ผู้้�บริหุ้าร
ผู่บ้รหิารขอังบรษัิทตามนยิามขอังประกาศคณะกรรมการกำากบัหลำกัทรพัย์แลำะตลำาดำหลัำกทรพัย์	(ก.ลำ.ต.)	ณ	วนัท่�	31	ธนัวาคม	2563	 
ม่จำานวนทั�งสิ�น	6	คน	ประกอับดำ้วย
	 1.		 นายว่ระชื้าติ	 โลำห์ศิริ	 	 กรรมการผู่้จัดำการ
	 2.		 นายว่ร์		 	 วรศักดำิ์โยธิน	 รอังกรรมการผู่้จัดำการสายงานบัญชื้่การเงิน	
	 3.		 นางสาวฉัตรทอัง	 น้อัยสันเท่ยะ	 หัวหน้าฝ่่ายบัญชื้่แลำะการเงิน
	 4.		 นางสาวอัรวรรณ	 ตรงกระโทก	 หัวหน้าฝ่่ายทรัพยากรบุคคลำแลำะธุรการ
	 5.		 นางสาวสุภััสสรณ์	ภัาเกตุทอังอันันต์	 รักษาการหัวหน้าฝ่่ายการตลำาดำแลำะขาย
	 6.		 นางสาวนิตยา	 เสระคร	 	 รักษาการหัวหน้าฝ่่ายผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน

	 การเปลี่ยนแปลงผู้้�บริหุ้ารที่เกิดข้้�นในรอบปี	2563	 		
• นายชื้ลำอั	ประสิทธิ์สุวรรณ์	หัวหน้าฝ่่ายผ่ลำิตกระสอับ	ไดำ้ลำาอัอักจากตำาแหน่ง	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	1	มกราคม	2563
• นายวัขระพงษ์	เปปะตัง	ไดำ้รับตำาแหน่งหัวหน้าฝ่่ายผ่ลำิตกระสอับ	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	20	มกราคม	2563	แลำะไดำ้ลำาอัอัก

จากตำาแหน่ง	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	18	ม่นาคม	2563
• นายปภัังกร	จนัทรศรณ	์หัวหนา้ฝ่า่ยการตลำาดำแลำะขาย	ไดำล้ำาอัอักจากตำาแหนง่	โดำยม่ผ่ลำตั�งแตว่นัท่�	1	กมุภัาพนัธ	์2563
• นายสธน	เสมอัภัาค	ไดำ้ลำาอัอักจากตำาแหน่งกรรมการผู่้จัดำการ	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	1	กุมภัาพันธ์	2563	แลำะ	แต่งตั�งให้

นายว่ระชื้าต	ิโลำห์ศริ	ิดำำารงตำาแหนง่รกัษาการกรรมการผู่จ้ดัำการ	แทน	นายสธนฯ	โดำยมผ่่ลำตั�งแตว่นัท่�	1	กมุภัาพนัธ	์2563
• นายว่ระชื้าติ	โลำห์ศิริ	ไดำ้รับแต่งตั�งให้ดำำารงตำาแหน่ง	กรรมการผู่้จัดำการ	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	1	ม่นาคม	2563	เป็นต้นไป
• นางสาววันชื้ลำ่	บุตรงาม	ไดำ้รับตำาแหน่งหัวหน้าฝ่่ายผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	24	ตุลำาคม	2562	

แลำะไดำ้พ้นจากตำาแหน่ง	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	9	กุมภัาพันธ์	2563
• นางสาวรำาไพ	เกา่จอัหอั	ไดำร้บัตำาแหนง่หัวหนา้ฝ่่ายผ่ลิำตบรรจภัุัณฑ์ช์ื้นดิำอ่ัอัน	โดำยม่ผ่ลำตั�งแตว่นัท่�	10	กมุภัาพันธ	์2563	

แลำะไดำ้พ้นจากตำาแหน่ง	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	3	พฤษภัาคม	2563
• นางสาวสุภััสสรณ์	ภัาเกตุทอังอันันต์	ไดำ้รับแต่งตั�งให้เป็นรักษาการหัวหน้าฝ่่ายการตลำาดำแลำะขาย	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่ 

วันท่�	21	เมษายน	2563
• นางสาวนิตยา	เสระคร	ไดำ้รับแต่งตั�งให้เป็นรักษาการหัวหน้าฝ่่ายผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอ่ัอัน	โดำยม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	 

4	พฤษภัาคม	2563

  ขอบเขติอำานาจหุ้น�าที�ของกรรมการผู�จัดการ 
	 ดำแูลำ	บรหิาร	ดำำาเนินงาน	แลำะปฏิบิตังิานประจำาตามปกตธิุรกิจเพ้�อัประโยชื้นข์อังบรษิทั	ใหเ้ปน็ไปตามวตัถึุประสงคแ์ลำะ

ข้อับังคับขอังบริษัท	ตลำอัดำจนระเบ่ยบ	มติ	นโยบาย	แผ่นงาน	แลำะงบประมาณท่�ไดำ้รับมอับหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท	เป็นผู่้รับมอับอัำานาจในการกระทำาการใดำๆ	ท่�ปฏิิบัติไปตามปกติธุรกิจไดำ้	เป็นผู่้นำาเสนอัให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาอันมุตักิารลำงทุนในการพัฒนาโครงการใดำๆ	ท่�ไมอ่ัยู่ในนโยบายประจำาปีขอังบรษัิท	อัำานาจหนา้ท่�ขอังกรรมการ
ผู่้จัดำการไม่รวมถึึงการดำำาเนินงานท่�เก่�ยวกับรายการท่�เก่�ยวโยงกันแลำะ/หร้อัรายการไดำ้มาหร้อัจำาหน่ายไปซื้ึ�งสินทรัพย์
ขอังบริษัท	ตามกฎเกณฑ์์ขอังตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย



37บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

  การกำาหุ้นดอำานาจอน้มัติิวังเงิน
	 	 บริษัทม่การกำาหนดำอัำานาจอันุมัติวงเงินสำาหรับการดำำาเนินงานท่�เป็นธุรกรรมปกติขอังบริษัทโดำยสรุปไดำ้ดำังนี�

รายลำะเอั่ยดำ รอังกรรมการผู่้จัดำการ กรรมการผู่้จัดำการ คณะกรรมการบริษัท

(1)  กั�ริซ่้อทริัพย์สิน เค์ริ่�องจักัริ 
 ง�นโค์ริงกั�ริ (ต่อโค์ริงกั�ริ)

ไม่เกิน	2	แสนบาท ไม่เกิน	2	ลำ้านบาท เกิน	2	ลำ้านบาท

(2)  กั�ริซ่้อวัตถุดิบ
	 -	วัตถึุดำิบหลำัก
	 -	วัตถึุดำิบประกอับการผ่ลำิตอั้�นๆ ไม่เกิน	5	แสนบาท

ไม่เกิน	30	ลำ้านบาท/เดำ้อัน
ไม่เกิน	2	ลำ้านบาท

เกิน	30	ลำ้านบาท/เดำ้อัน
เกิน	2	ลำ้านบาท

(3)  สินค์้�ซ่้อม�ข�ยไป ไม่เกิน	5	แสนบาท ไม่เกิน	2	ลำ้านบาท เกิน	2	ลำ้านบาท

 

3.	 เลข้าน้การบริษัท
เพ้�อัให้การปฏิิบัติงานดำ้านเลำขานุการบริษัทม่ประสิทธิภัาพ	บริษัทจึงไดำ้กำาหนดำให้เลำขานุการบริษัทต้อังเป็นผู่้ท่�ม่คุณวุฒิแลำะ 
ม่ประสบการณ์ท่�เหมาะสมท่�จะทำาหน้าท่�เลำขานุการบริษัทเพ้�อัดูำแลำให้คณะกรรมการบริษัทปฏิิบัติตามหลำักเกณฑ์์แลำะข้อักำาหนดำ 
ท่�เก่�ยวข้อังกับบริษัทแลำะบริหารงานตามหลำักการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	รวมทั�งต้อังผ่่านการฝ่ึกอับรมหลำักสูตร	ต่างๆ	หร้อัเข้าร่วม 
สัมมนาต่าง	ๆ	ท่�จัดำโดำยตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หร้อัสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	
หร้อัสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดำยท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัท	ครั�งท่�	1/2562	เม้�อัวันท่�	14	มกราคม	
2562	ไดำ้ม่มติอันุมัติแต่งตั�ง	นางสาวอัาค่รา	ฐิติชื้ยวัชื้	เป็นเลำขานุการบริษัท	โดำยให้ม่ผ่ลำตั�งแต่วันท่�	14	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	 

หุ้น�าที่ความรับผู้ิดชอบข้องเลข้าน้การบริษัทมีดังนี�
1.		 ประสานงานในการกำาหนดำวันประชืุ้มคณะกรรมการบริษัท	ตลำอัดำทั�งปี	แลำะการประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นสามัญประจำาปี	พร้อัมทั�งแจ้ง

ให้คณะกรรมการบริษัททราบลำ่วงหน้า
2.		 จดัำเตร่ยมระเบ่ยบวาระการประชุื้ม	เอักสารประกอับการประชุื้ม	จดัำสง่ให้กรรมการพรอ้ัมกบัหนงัส้อัเชื้ญิประชื้มุคณะกรรมการ
3.		 จัดำเตร่ยมการประชุื้มผู่้ถึ้อัหุ้น	ระเบ่ยบวาระแลำะเอักสารประกอับการประชุื้ม	จัดำส่งให้ผู่้ถึ้อัหุ้นพร้อัมกับหนังส้อัเชื้ิญประชืุ้ม

รวมทั�งดำูแลำให้การประชืุ้มเป็นไปอัย่างราบร้�น	แลำะถึูกต้อังตามกฎหมาย
4.		 เข้าร่วมประชุื้มแลำะจัดำทำารายงานการประชุื้มคณะกรรมการบริษัท	แลำะการประชุื้มผู่้ถึ้อัหุ้น	โดำยบันทึกสาระสำาคัญใน 

การประชืุ้ม	ตลำอัดำจนคำาถึาม	แลำะข้อัคิดำเห็นท่�เป็นประโยชื้น์
5.		 ติดำตามให้ม่การดำำาเนินการตามมติขอังท่�ประชุื้มคณะกรรมการบริษัท	แลำะมติขอังท่�ประชุื้มผู้่ถึ้อัหุ้น	รวมทั�งรายงาน 

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอัย่างต่อัเน่�อัง
6.		 ให้ข้อัมลูำหร้อัคำาแนะนำาแกค่ณะกรรมการบรษัิท	แลำะผู่บ้รหิาร	ในการปฏิบัิตหินา้ท่�ให้ถึกูตอ้ังตามกฎหมาย	รวมทั�งขอ้ักำาหนดำ

ขอังคณะกรรมการกำากับหลัำกทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	แลำะข้อักำาหนดำขอังตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลำอัดำจน
แนวปฏิิบัติท่�ดำ่ขอังบริษัทจดำทะเบ่ยนในการกำากับดำูแลำกิจการ

7.		 จัดำทำาแบบแสดำงรายการข้อัมูลำประจำาปี	(แบบ	56-1)	แลำะรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	ท่�ม่ข้อัมูลำถึูกต้อังแลำะครบถึ้วนตาม
ข้อักำาหนดำขอังสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	ตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย	พร้อัมส่ง
ให้หน่วยงานดำังกลำ่าว	แลำะผู่้ถึ้อัหุ้น	(ส่งเฉพาะรายงานประจำาปี)

8.		 จัดำทำาประวัติแลำะทะเบ่ยนกรรมการ	ให้ม่ข้อัมูลำท่�ถึูกต้อังแลำะทันสมัยอัยู่เสมอั
9.		 จดัำสง่สำาเนารายงานการมส่ว่นไดำเ้สย่ขอังกรรมการแลำะผู่บ้รหิาร	หรอ้ับุคคลำท่�มค่วามเก่�ยวข้อังให้ประธานกรรมการแลำะประธาน

กรรมการตรวจสอับภัายใน	7	วัน	นับแต่วันท่�ไดำ้รับรายงาน
10.	เก็บรักษาเอักสารดำังต่อัไปนี�	ให้ครบถึ้วน	เป็นระบบ	แลำะตรวจสอับไดำ้ง่าย

•		 หนังส้อัเชิื้ญประชุื้มแลำะรายงานการประชุื้มคณะกรรมการบริษัท	แลำะการประชุื้มผู้่ถ้ึอัหุ้น	พร้อัมเอักสารประกอับการประชุื้ม
•		 รายงานประจำาปี
•		 ทะเบ่ยนกรรมการ
•		 รายงานการม่ส่วนไดำ้เส่ยขอังกรรมการแลำะผู่้บริหาร	หร้อับุคคลำท่�ม่ความเก่�ยวข้อัง

11.	ดำำาเนินการอั้�นๆ	ตามท่�คณะกรรมการกำากับตลำาดำทุนประกาศกำาหนดำ	
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4.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริหุ้าร	
	 ค่าตอบแทนกรรมการ
 (1) ค่าติอบแทนที�เป็นติัวัเงิน

บริษัทได้ำกำาหนดำหลัำกเกณฑ์์แลำะนโยบายค่าตอับแทนกรรมการไว้อัย่างชัื้ดำเจนแลำะโปร่งใสโดำยค่าตอับแทนอัยู่ในระดัำบเด่ำยว 
กับอุัตสาหกรรมแลำะเพ่ยงพอัท่�จะดำึงดำูดำแลำะรักษากรรมการท่�ม่คุณสมบัติท่�ต้อังการ	แลำะไดำ้ขอัอันุมัติมติจาก 
ท่�ประชื้มุสามญัผู่ถ้ึอ้ัหุ้นเป็นประจำาทุกปี	กรรมการท่�ไดำร้บัมอับหมายให้มห่นา้ท่�แลำะความรบัผ่ดิำชื้อับเพิ�มมากขึ�น	ไดำร้บั
ค่าตอับแทนท่�เหมาะสมกับหน้าท่�แลำะความรับผ่ิดำชื้อับท่�ไดำ้รับมอับหมายเพิ�มขึ�น
ท่�ประชืุ้มสามัญผู่้ถึ้อัหุ้น	ประจำาปี	2563	ซื้ึ�งประชืุ้มเม้�อัวันท่�	23	กรกฎาคม	2563	ไดำ้ม่มติอันุมัตินโยบายการจ่าย 
ค่าตอับแทนกรรมการ	ประจำาปี	2563	โดำยกำาหนดำค่าตอับแทนให้จ่ายในรูปค่าตอับแทนรายเดำ้อัน	แลำะเบ่�ยประชืุ้ม	 
ในวงเงิน	6	ลำ้านบาท	ม่รายลำะเอั่ยดำดำังนี�

ค่าตอับแทนรายเดำ้อัน บาท/เดำ้อัน

ประธานคณะกรรมการบริษัท 70,000

รอังประธานคณะกรรมการบริษัท 40,000

กรรมการบริษัท 30,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอับ 7,500

กรรมการตรวจสอับ 5,000

ค่าเบ่�ยประชืุ้มคณะกรรมการชืุ้ดำย่อัย บาท/ครั�งการประชืุ้ม

ประธานคณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน
ประธานคณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่

7,500

กรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน
กรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่

5,000

1.	 กรรมการบริษัทไดำ้รับค่าตอับแทนรายเดำ้อันตามท่�กำาหนดำ
2.	 คณะกรรมการตรวจสอับ	ให้จ่ายค่าตอับแทนเป็นรายเด้ำอัน	เน่�อังจากกรรมการตรวจสอับม่ภัาระหน้าท่�ในการสอับทาน 

รายงานทางการเงนิ	ระบบควบคมุภัายใน	ดูำแลำให้ม่ระบบการตรวจสอับภัายในท่�มป่ระสทิธผิ่ลำ	รวมทั�งให้ม่การเปิดำ
เผ่ยข้อัมูลำรายการเก่�ยวโยงกันหร้อัรายการท่�ม่ความขัดำแย้งทางผ่ลำประโยชื้น์ให้ครบถึ้วนเพ่ยงพอั

3.	 คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำคา่ตอับแทน	รวมถึงึคณะกรรมการชื้ดุำย่อัยอ้ั�นๆ	ให้จา่ยคา่ตอับแทนเป็นรายครั�ง
ท่�เข้าร่วมประชืุ้ม
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	 	 ในปี	2563	บริษัทจ่ายค่าตอับแทนให้แก่กรรมการ	ไดำ้แก่	ค่าตอับแทนรายเดำ้อัน	แลำะ	ค่าเบ่�ยประชืุ้ม	ม่รายลำะเอั่ยดำดำังนี�

ลำำาดำับท่� รายชื้้�อักรรมการ
ค่าตอับแทน

BOD*	
(บาท)

ค่าตอับแทน
AC*
(บาท)

ค่าตอับแทน
NRC*
(บาท)

ค่าตอับแทน
CGC*
(บาท)

1. พลำตำารวจเอัก	สมชื้าย	วาณิชื้เสนี 840,000 - - -

2. นายว่ระชื้าติ	โลำห์ศิริ 480,000 - - -

3. นายณรงค์	พหลำเวชื้ชื้์ 360,000 	90,000 - -

4. นายไพโรจน์	สัญญะเดำชื้ากุลำ 360,000 60,000 - 7,500

5. นายนิพิฐ	อัรุณวงษ์	ณ	อัยุธยา 360,000 - 30,000	 -

6. พลำโท	จิรภััทร	มาลำัย 360,000 - - 5,000

7. นางสาวนิภัา	ลำำาเจ่ยกเทศ 360,000 - 15,000 -

8. นางจันทิรา	ศร่ม่วงพันธ์ 360,000 60,000 20,000 5,000

9. นางทิฆัมพร	ชื้ัยเอั่�ยม 360,000 - - -

10. นางสาวอัรยาพร	กาญจนจาร่ 360,000 - - -

11. นางวรนุชื้	ภัู่อัิ�ม 300,000 - - -

12. นายสุทธิพร	จันทวานิชื้ 300,000 - - -

ริวม  4,800,000 210,000  65,000  17,500

หม�ยเหตุ  -	 รายลำะเอั่ยดำการเปลำ่�ยนแปลำงกรรมการบริษัท	แสดำงภัายใต้หัวข้อั	“โครงสร้างการจัดำการ:	คณะกรรมการบริษัท”
	 	 *คณะกรรมการบริษัท	(Board	of	Directors	:	BOD)/คณะกรรมการตรวจสอับ	(Audit	Committee	:	AC)/คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำ

ค่าตอับแทน	(Nomination	and	Remuneration	Committee	:	NRC)/คณะกรรมการกำากับดูำแลำกิจการท่�ดำ่	(Corporate	Governance	 
Committee	:	CGC)

	 ในปี	2563	ค่าตอับแทนกรรมการ	ประกอับดำ้วยค่าตอับแทนรายเดำ้อันแลำะค่าเบ่�ยประชืุ้ม	ดำังนี�
(ก)	 ค่าตอับแทนคณะกรรมการบริษัท	เป็นเงินรวมเท่ากับ	4,800,000	บาท	โดำยเป็นค่าตอับแทนในรูปแบบรายเดำ้อัน	
(ข)		คา่ตอับแทนคณะกรรมการตรวจสอับ	เป็นเงนิรวมเท่ากบั	210,000	บาท	โดำยเป็นคา่ตอับแทนในรปูแบบรายเดำอ้ัน
(ค)		คา่ตอับแทนคณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำคา่ตอับแทน	เป็นเงนิรวมเท่ากบั	65,000	บาท	โดำยเป็นคา่ตอับแทน

ในรูปแบบเบ่�ยประชืุ้ม	
(ง)		 คา่ตอับแทนคณะกรรมการกำากบัดำแูลำกจิการท่�ดำ	่เป็นเงนิรวมเท่ากบั	17,500	บาท	โดำยเป็นคา่ตอับแทนในรปูแบบ

เบ่�ยประชืุ้ม
 
 (2) ค่าติอบแทนในรูปอื�น ๆ 

2.1		รถึประจำาตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท	จำานวน	1	คัน	ค่าเช่ื้าเดำ้อันลำะ	69,550	บาท	สัญญาเช่ื้า	5	ปี	เริ�ม	 
1	กันยายน	2561	ถึึง	31	สิงหาคม	2566

2.2		รถึประจำาตำาแหน่งรอังประธานกรรมการบริษัท	จำานวน	1	คัน	เชื้่าซื้้�อั	เริ�มใชื้้งาน	27	กรกฎาคม	2560	ณ	วันท่�	
31	ธันวาคม	2563	มูลำค่าคงเหลำ้อั	1,301,218.01	บาท

2.3		รถึประจำาตำาแหน่งกรรมการ	จำานวน	1	คัน	เชื้่าซื้้�อั	เริ�มใชื้้งาน	18	กรกฎาคม	2560	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	
มูลำค่าคงเหลำ้อั	3,101,279.33	บาท

2.4		รถึประจำาตำาแหน่งรอังกรรมการผู่้จัดำการ	จำานวน	1	คัน	ค่าเช่ื้าเดำ้อันลำะ	30,500	บาท	สัญญาเช่ื้า	5	ปี	เริ�ม	 
19	ธันวาคม	2559	ถึึง	19	ธันวาคม	2564

	 ค่าตอบแทนผู้้�บริหุ้าร
ค่าตอับแทนผู้่บริหารเป็นไปตามหลำักการแลำะนโยบายท่�คณะกรรมการบริษัทกำาหนดำ	ซื้ึ�งเช้ื้�อัมโยงกับผ่ลำการดำำาเนินงาน 
ขอังบริษัทแลำะผ่ลำการดำำาเนินงานขอังผู่้บริหารแต่ลำะท่าน	โดำยคณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทนเป็น 
ผู่้พิจารณาแลำะนำาเสนอัจำานวนค่าตอับแทนท่�เหมาะสมต่อัคณะกรรมการบริษัทเพ้�อัพิจารณาแลำะอันุมัติขั�นสุดำท้าย	
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	 	 	 ในปี	2563	บริษัทจ่ายค่าตอับแทนต่าง	ๆ	ให้กรรมการแลำะผู่้บริหาร	ดำังนี�

บุคคลำท่�ไดำ้รับค่าตอับแทน จำานวน	(คน) ลำักษณะผ่ลำตอับแทน จำานวนเงิน	(ลำ้านบาท)

กรรมการ 12 ค่าตอับแทนรายเดำ้อัน	 4.800

กรรมการตรวจสอับ	 3 ค่าตอับแทนรายเดำ้อัน 0.210

กรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน 3 เบ่�ยประชืุ้ม 0.065

กรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่ 3 เบ่�ยประชืุ้ม 0.018

ผู่้บริหาร	 12 เงินเดำ้อัน 7.090

หม�ยเหตุ 	 -	 รายลำะเอัย่ดำการเปลำ่�ยนแปลำงกรรมการบรษัิท	แลำะผู่บ้รหิาร	แสดำงภัายใตหั้วขอ้ั	“โครงสรา้งการจดัำการ:	คณะกรรมการบรษัิท	แลำะ	ผู้่บรหิาร”

5.	 บ้คลากร
ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	บริษัทม่พนักงานทั�งหมดำ	318	คน	แบ่งเป็นผู้่บริหาร	2	คน	แลำะพนักงาน	316	คน	ประกอับดำ้วย	 
สำานักตรวจสอับภัายใน	1	คน	สำานักเลำขานุการบริษัท	2	คน	ฝ่่ายการตลำาดำแลำะขาย	13	คน	ฝ่่ายบัญช่ื้แลำะการเงิน	9	คน	 
ฝ่่ายทรัพยากรบุคคลำแลำะธุรการ	23	คน	แผ่นกคลำังสินค้าแลำะจัดำส่ง	15	คน	แผ่นกคลำังพัสดำุ	8	คน	แผ่นกประกันคุณภัาพ	7	
คน	แผ่นกควบคุมคุณภัาพ	17	คน	ฝ่่ายผ่ลิำตกระสอับ	120	คน	ฝ่่ายผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอ่ัอัน	68	คน	แผ่นกอัอักแบบแลำะ 
พัฒนาผ่ลำิตภััณฑ์์	5	คน	สายงานบัญชื้่แลำะการเงิน	5	คน	แผ่นกวางแผ่นผ่ลำิต	6	คน	แผ่นกซื้่อัมบำารุง	15	คน	สำานักปฏิิบัติการ	
2	คน	โดำยม่ผ่ลำตอับแทนรวมในปี	2563	ซื้ึ�งไดำ้แก่	เงินเดำ้อันรวมแลำะเงินสมทบกอังทุนสำารอังเลำ่�ยงชื้่พเท่ากับ	69.49	ลำ้านบาท

ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2562	บริษัทม่พนักงานทั�งหมดำ	312	คน	แบ่งเป็นผู้่บริหาร	2	คน	แลำะพนักงาน	310	คน	ประกอับดำ้วย
สำานักกรรมการผู้่จัดำการ	3	คน	ฝ่่ายการตลำาดำแลำะขาย	15	คน	ฝ่่ายบัญช่ื้แลำะการเงิน	13	คน	ฝ่่ายทรัพยากรบุคคลำแลำะธุรการ	 
21	คน	ฝ่่ายคลำังสินค้าแลำะพัสดำุ	18	คน	ฝ่่ายบริหารคุณภัาพ	21	คน	ฝ่่ายผ่ลำิตกระสอับ	132	คน	ฝ่่ายผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน	
53	คน	แผ่นกอัอักแบบแลำะพัฒนาผ่ลำิตภััณฑ์์	6	คน	สายงานบัญชื้่แลำะการเงิน	5	คน	แผ่นกวางแผ่นผ่ลำิต	7	คน	แผ่นกซื้่อัมบำารุง	
14	คน	สำานักปฏิิบัติการ	2	คน	โดำยม่ผ่ลำตอับแทนรวมในปี	2562	ซึื้�งไดำ้แก่	เงินเดำ้อันรวมแลำะเงินสมทบกอังทุนสำารอังเลำ่�ยงช่ื้พ
เท่ากับ	90.09	ลำ้านบาท

ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2561	บริษัทม่พนักงานทั�งหมดำ	415	คน	แบ่งเป็นผู่้บริหาร	3	คน	แลำะพนักงาน	412	คน		ประกอับดำ้วย	
สังกัดำสำานักกรรมการผู่้จัดำการ	4	คน	สังกัดำสายงานการตลำาดำแลำะขาย	2	คน	สังกัดำสายงานบัญช่ื้แลำะการเงิน	5	คน	ฝ่่ายผ่ลำิต
กระสอับ	229		คน	ฝ่่ายการตลำาดำแลำะขาย	12	คน	ฝ่่ายทรัพยากรบุคคลำแลำะธุรการ	30	คน	ฝ่่ายบัญชื้่	แลำะการเงิน	15	คน	สังกัดำ
สำานักปฏิิบัติการ	20	คน	ฝ่่ายผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน	51	คน	ฝ่่ายบริหารคุณภัาพ	22	คน	ฝ่่ายคลำังสินค้าแลำะพัสดำุ	22	คน	 
โดำยม่ผ่ลำตอับแทนรวมในปี	2561	ซื้ึ�งไดำ้แก่	เงินเดำ้อันรวมแลำะเงินสมทบกอังทุนสำารอังเลำ่�ยงชื้่พเท่ากับ	78.04	ลำ้านบาท	

	 การกำาหุ้นดนโยบายและแนวปฏิิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและส้ข้อนามัยในที่ทำางาน
1.	 ความปลำอัดำภััยในการทำางานถึ้อัเป็นหน้าท่�ความรับผ่ิดำชื้อับอัันดำับแรกในการปฏิิบัติงานขอังพนักงานทุกคน
2.	 บริษัทจะสนับสนุนให้ม่การปรับปรุงสภัาพการทำางานแลำะสภัาพแวดำลำ้อัมให้ปลำอัดำภััย
3.	 บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้ม่กิจกรรมความปลำอัดำภััยต่างๆ	ท่�จะช่ื้วยกระตุ้นจิตสำานึกขอังพนักงาน	เชื้่น	การอับรม	

จูงใจ	ประชื้าสัมพันธ์	การแข่งขันดำ้านความปลำอัดำภััย	เป็นต้น	
4.	 ผู่้บังคับบัญชื้าทุกระดัำบจะต้อังกระทำาตนให้เป็นแบบอัย่างท่�ดำ่	เป็นผู้่นำา	อับรม	ฝึ่กสอัน	จูงใจ	ให้พนักงานปฏิิบัติด้ำวย 

วิธ่ท่�ปลำอัดำภััย
5.	 พนกังานทุกคนตอ้ังคำานงึถึึงความปลำอัดำภััยขอังตนเอัง	เพ้�อันรว่มงานตลำอัดำจนทรพัย์สนิขอังบรษัิทเป็นสำาคญัตลำอัดำเวลำา 

ท่�ปฏิิบัติงาน	
6.	 พนักงานต้อังดำูแลำความสะอัาดำ	แลำะความเป็นระเบ่ยบเร่ยบร้อัยในพ้�นท่�ท่�ปฏิิบัติงาน
7.	 พนักงานทุกคนต้อังให้ความร่วมม้อัในโครงการความปลำอัดำภััยอัาช่ื้วอันามัยขอังบริษัท	แลำะม่สิทธิเสนอัความคิดำเห็น

ในการปรับปรุงสภัาพการทำางาน	แลำะวิธ่ทำางานให้ปลำอัดำภััย
8.	 บริษัทจัดำให้ม่การประเมินผ่ลำการปฏิิบัติตามนโยบายท่�กำาหนดำไว้ข้างต้นเป็นประจำา
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	 สถืิติการเกิดอ้บัติเหุ้ต้	หุ้รืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำางานข้องพนักงานประจำาปี	2563
	 ปี	2563	จำานวนพนักงานเกิดำอุับัติเหตุจากการทำางาน	รวม	2	ราย	คิดำเป็นร้อัยลำะ	0.63	ขอังอััตรากำาลัำงพนักงานทั�งหมดำ	318	คน	

	 นโยบายในการฝึึกอบรมบ้คลากร
บริษัทได้ำเลำ็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนาบุคลำากรขอังบริษัท	โดำยจัดำหลัำกสูตรฝึ่กอับรมให้ความรู้ความสามารถึหลัำก 
เพ้�อัให้พนักงานทุกคนขอังบริษัทปฏิิบัติงานไดำ้สอัดำคลำ้อังกับวัฒนธรรมอังค์กร	เพ้�อัให้เกิดำประสิทธิภัาพแลำะประสิทธิผ่ลำ
สูงสุดำต่อัอังค์กรแลำะตัวพนักงานเอัง	ซื้ึ�งในปี	2563	บริษัทไดำ้ม่การจัดำให้พนักงานไดำ้รับการฝ่ึกอับรมทั�งภัายในแลำะภัายนอัก	 
ตามแผ่นฝ่ึกอับรมประจำาปีแลำะความต้อังการฝ่ึกอับรมเพิ�มเติมขอังพนักงาน	โดำยม่รายลำะเอั่ยดำ	ดำังนี�
1.	 อับรม	“เทคนิคการขับรถึยกเพ้�อัความปลำอัดำภััย”	วันท่�	20	กุมภัาพันธ์	2563	รวม	10	คน
2.	 อับรม	“ความปลำอัดำภััยในการปฏิิบัติงานเก่�ยวกับสารเคม่ฯ”	วันท่�	29	กุมภัาพันธ์	2563	รวม	14	คน
3.	 อับรม	“การวิเคราะห์ย่อัหลำักคุ้มครอังแรงงาน”	วันท่�	5	ม่นาคม	2563	รวม	1	คน
4.	 อับรม	“ทบทวนการปฏิิบัติงานพนักงานแพ็ค”	วันท่�	9	ม่นาคม	2563	รวม	19	คน
5.	 อับรม	“ทบทวนการปฏิิบัติงานพนักงานเย็บ”	วันท่�	23	ม่นาคม	2563	รวม	33	คน	
6.	 อับรม	“เพิ�มทักษะความรู้บรรจุภััณฑ์์แลำะกระบวนการผ่ลำิต”	วันท่�	21	เมษายน	2563	รวม	8	คน	
7.	 อับรม	“การควบคุมสัตว์พาหะ”	วันท่�	21	เมษายน	2563	รวม	17	คน
8.	 อับรม	“ความรู้เก่�ยวกับระบบ	GMP/HACCP”	วันท่�	21	เมษายน	2563	รวม	14	คน
9.	 อับรม	“การสร้างท่มงานสู่ความสำาเร็จ”	วันท่�	22	พฤศจิกายน	2563	รวม	57	คน
10.	 อับรม	“ดำับเพลำิงขั�นต้น”	วันท่�	28	พฤศจิกายน	2563	รวม	39	คน
11.	 อับรม	“จป.หัวหน้างาน”	วันท่�	15-16	ธันวาคม	2563	รวม	2	คน
12.	 อับรม	“รายการทางบัญชื้่ท่�สำาคัญบนงบการเงินซื้ึ�งนักบัญชื้่ต้อังระวัง”	วันท่�	22	ธันวาคม	2563	รวม	1	คน
13.	 อับรม	“ข้อัควรระวังในการจัดำทำางบการเงิน	การปิดำบัญช่ื้แลำะการนำาเสนอังบการเงินให้สอัดำคล้ำอังตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินก่อันการส่งงบการเงินในปี	พ.ศ.	2563”	วันท่�	23	ธันวาคม	2563	รวม	1	คน

ซื้ึ�งเป็นไปตามข้อักำาหนดำขอังสถึาบันพัฒนาฝ่ีม้อัแรงงานแห่งชื้าติ	ท่�ไดำ้ปรับเปลำ่�ยนข้อักำาหนดำการย้�นรายช้ื้�อัพนักงาน 
ฝ่กึอับรมทั�งปีจากเดำมิ	ตอ้ังย้�นนำาสง่รายช้ื้�อัพนกังานฝึ่กอับรมทั�งปีไมน่อ้ัยกวา่	รอ้ัยลำะ	50	ขอังพนกังานเฉลำ่�ยทั�งปี	แตส่บ้เน่�อัง 
ในปี	2563	ม่สถึานการณ์การแพร่ระบาดำเชื้้�อัไวรัสโคโรน่า	2019	สถึาบันพัฒนาฝ่ีม้อัแรงงานแห่งชื้าติจึงม่การปรับลำดำการย้�น
นำาส่งรายช้ื้�อัพนักงานฝึ่กอับรมทั�งปีไม่น้อัยกว่า	ร้อัยลำะ	10	ขอังพนักงานเฉลำ่�ยทั�งปี	เพ้�อัเป็นการช่ื้วยเหลำ้อัผู้่ประกอับการ 
ท่�ไดำ้รับผ่ลำกระทบจากสถึานการณ์การแพร่ระบาดำเชื้้�อัไวรัสโคโรน่า	2019

ในปี	2563	บริษัทม่จำานวนพนักงานเฉลำ่�ยทั�งปี	320	คน	จำานวนพนักงานท่�ย้�นรับรอังการฝึ่กอับรม	146	คน	คิดำเป็น	 
ร้อัยลำะ	45	ขอังค่าเฉลำ่�ยจำานวนพนักงานทั�งปี	ซื้ึ�งมากกว่าท่�กฎหมายกำาหนดำ

	 นโยบายในการพัฒนาบ้คลากร
	 1.		 ปฏิิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายขอังประเทศ
	 2.		 เพ้�อัจัดำวางมาตรฐานในการทำางานให้กับพนักงานอัย่างถึูกต้อัง	แลำะสอัดำคลำ้อังกับนโยบายบริษัท
	 3.		 เพ้�อัให้สอัดำคลำ้อังกับข้อักำาหนดำขอังสถึาบันพัฒนาฝ่ีม้อัแรงงานแห่งชื้าติ
	 4.		 เพ้�อัลำดำความสิ�นเปลำ้อังแลำะการป้อังกันอัุบัติเหตุในการทำางาน
	 5.		 ฝ่ึกฝ่นพนักงานไว้เพ้�อัรอังรับความก้าวหน้าขอังงานแลำะการขยายอังค์กร
	 6.		 เพ้�อัเสนอัแนะวิธ่ปฏิิบัติงานท่�ดำ่ท่�สุดำ
	 7.		 เพ้�อัวางเส้นทางการเติบโตในสายอัาชื้่พให้กับพนักงาน	แลำะการส้บทอัดำตำาแหน่งงาน

	 แนวทางบริหุ้าร

 1.  การช่วัยเหุ้ลือสังคม 

1.1 ผลิตสินค้์�ที�ดีเลิศู : บริษัทตอับสนอังความต้อังการขอังลำูกค้าดำ้วยเทคโนโลำย่ใหม่ลำ่าสุดำในการผ่ลำิต	เพ้�อัให้ไดำ้
ผ่ลำิตภััณฑ์์ท่�ม่คุณภัาพสูง	อั่กทั�งยังเสนอัการบริการท่�รวดำเร็วให้กับลำูกค้า
1.2 กั�ริค์ุ้มค์ริองผู้บริิโภค์ :	บริษัทต้อังพยายามอัย่างเต็มท่�เพ้�อัจะไม่ให้เกิดำอัันตรายต่อัร่างกายแลำะทรัพย์สินขอัง 
ผู่้บริโภัค	อัันเกิดำจากผ่ลำิตภััณฑ์์หร้อัการให้บริการท่�ไม่สมบูรณ์
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1.3 กั�ริดแูลรัิกัษั�สิง่แวดลอ้มโลกั :	การดำำาเนนิธรุกจิขอังบรษัิทคำานงึถึึงความสำาคญัขอังการดูำแลำรกัษาสิ�งแวดำล้ำอัมโลำก	
โดำยม่การผ่ลำักดำันนโยบายการรักษาสิ�งแวดำลำ้อัม	แลำะป้อังกันการทำาลำายธรรมชื้าติ	การประหยัดำพลำังงาน	การร่ไซื้เคิลำ
ผ่ลำิตภััณฑ์์	แลำะการลำดำปริมาณขยะ	เป็นต้น
1.4 กั�ริช่วยเหล่อเพ่�อสังค์มและวัฒนธริริม : บริษัทดำำาเนินธุรกิจในท้อังถึิ�น	โดำยม่เป้าหมายท่�จะเป็นบริษัทท่�น่าเชื้้�อัถึ้อั	
แลำะใกลำ้ชื้ิดำขอังคนในท้อังถึิ�นนั�นๆ	ดำ้วยการชื้่วยเหลำ้อัเพ้�อัสังคมแลำะวัฒนธรรม	จากการทำากิจกรรมเพ้�อัสังคมเสม้อัน
เป็นหนึ�งในสมาชื้ิกขอังสังคมนั�น
1.5 กั�ริส่�อส�ริ : บริษัทให้ความสำาคัญกับการส้�อัสารท่�ดำ่กับสังคมทั�วไป	แลำะม่ความเพ่ยรพยายามท่�จะทำาให้ทุกคน 
ในสังคมเข้าใจถึึงการบริหารงานขอังบริษัท

 2.  การดำาเนินธ้รกิจด�วัยควัามย้ติิธรรม  

2.1 กั�ริแข่งขันดว้ยค์ว�มยุตธิริริม : บรษัิทจะไมแ่สวงหาผ่ลำประโยชื้น์โดำยวธิท่่�ไมถ่ึกูตอ้ัง	หรอ้ัทุจรติท่�สง่ผ่ลำรา้ยตอ่ัการ
แข่งขันขอังตลำาดำ	แลำะจะไม่เข้าไปม่ส่วนร่วมในการกระทำาใดำ	ๆ	ท่�จะส่งผ่ลำให้เกิดำความเคลำ้อับแคลำงสงสัยจากสังคม
2.2 กั�ริยึดมั่นในจริิยธริริมของบริิษััท : บริษัทจะไม่ดำำาเนินธุรกิจใดำ	ๆ	ท่�ขัดำต่อัจริยธรรม
2.3 กั�รินำ�เสนอข้อมูลที�ถูกัต้อง : บริษัทจะนำาเสนอัข้อัมูลำท่�ถึูกต้อัง	แลำะเป็นความจริง	ทันต่อัเหตุการณ์	อ่ักทั�ง	 
ม่ความซ้ื้�อัสัตย์ในการดำำาเนินธุรกิจเพ้�อัไม่ให้ลูำกค้าเกิดำความเข้าใจผิ่ดำ	รวมทั�งไม่ทำาการโฆษณาใดำ	ๆ	เกินความจริง 
ซื้ึ�งอัาจทำาให้ผู่้บริโภัคเข้าใจผ่ิดำไดำ้

 3.  หุ้ลักการปฏิบัติิสำาหุ้รับผู�บริหุ้ารกับพนักงาน 

3.1 พนักัง�นปฏิบัติหน้�ที�ด้วยค์ว�มซ่�อสัตย์ : ผู่้บริหารม่ความยุติธรรม	ไม่กระทำาการใดำ	ๆ	ท่�เป็นการไม่ยุติธรรมหร้อั
ผ่ิดำต่อัสังคมหร้อัจริยธรรมการดำำาเนินธุรกิจ
3.2 ปฏิบัติหน้�ที�อย่�งถูกักัฎหม�ย : พนักงานม่ความเข้าใจในกฎระเบ่ยบขอังบริษัท	แลำะปฏิิบัติตนตามกฎระเบ่ยบ
แลำะถึูกกฎหมาย	

	 การส่งเสริมใหุ้�มีการใช�ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• การอับรมการใชื้้ทรัพยากรเหลำ้อัทิ�งมาทำาประโยชื้น์	เชื้่น	การนำากากส่/ส่ท่�เหลำ้อัใชื้้ไปกลำั�นเป็น	IPA	(Isopropyl	Alcohol)	

เป็นตัวทำาลำะลำายทั�วไป	ใชื้้ทำาความสะอัาดำหร้อัอั้�นๆ	
• การนำาเศษสแครป๊ในขบวนการผ่ลิำตมารไ่ซื้เคลิำ	เพ้�อัลำดำขอังเส่ย	แลำะเพิ�มมูลำคา่ให้ขอังเส่ยโดำยนำามาทำาเป็นผ่ลิำตภัณัฑ์์ใหม่ 

แทนการขายเศษสแคร๊ปท่�ม่มูลำค่าต�ำา	
• การนำาสแครป๊ท่�เกดิำในขบวนการเคลำอ้ับแลำะขบวนการผ่ลำติเสน้เทปมาร่ไซื้เคลิำ	เพ้�อันำากลัำบมาใชื้ใ้นขบวนการผ่ลำติอ่ักครั�ง	
• เดำินงาน	7	วันต่อัสัปดำาห์โดำยใชื้้การสลำับวันหยุดำขอังพนักงาน	ขอังแผ่นกผ่ลำิตเส้นเทปท่�เป็นเคร้�อังจักรท่�ต้อังเดำินงาน

ต่อัเน่�อัง	เพ้�อัไม่ให้เกิดำขอังเส่ยในการ	Setup	ทุกๆ	ครั�งในการเริ�มเดำินเคร้�อังใหม่ขอังวันเริ�มต้นสัปดำาห์	กรณีท่�หยุดำ 
ทุกวันอัาทิตย์ในการทำางานแบบเดำิม	

• การลำดำการสูญเส่ยความร้อันชืุ้ดำหัวฉีดำพลำาสติกท่�เคร้�อังเคลำ้อับโดำยการหุ้มฉนวนชืุ้ดำสกรูหลำอัมพลำาสติกท่�ม่การสูญเส่ย
ความร้อัน	เพ้�อัลำดำภัาวะการทำาความร้อันขอัง	Heater	ส่งผ่ลำให้ลำดำการใช้ื้กระแสไฟฟ้า	แลำะลำดำอุัณหภัูมิบริเวณพ้�นท่�
ทำางานลำง	

• การพิจารณาในการลำงทุนเคร้�อังจักรใหม่โดำยม่เง้�อันไขเร้�อังการเลำ้อักเคร้�อังจักรท่�ใชื้้พลำังงานน้อัยเข้ามาเก่�ยวข้อังดำ้วย	
เชื้่น	การเลำ้อักซ้ื้�อัเคร้�อังพิมพ์กราเว่ยร์ท่�ม่ระบบการทำาความร้อันขอังชืุ้ดำอับฟิลำ์มเป็นระบบ	Heat	pump	แทนการใชื้้	
Heater	ทำาความร้อัน	เพ้�อัใช้ื้งานท่�เคร้�อังจักร	สามารถึลำดำการใช้ื้พลำังงานจาก	Heater	ไดำ้ประมาณ	ร้อัยลำะ	30	แลำะ 
ในระบบดำดูำกลำิ�นขอังเคร้�อัง	DRY	Laminate	เคร้�อังจกัรท่�เลำอ้ักซ้ื้�อัมร่ะบบควบคมุความแรงขอังลำมดำดูำกลำิ�นท่�สมัพนัธก์บั
ความเร็วในการเดำินเคร้�อังจักร	สามารถึลำดำการใชื้้กระแสไฟฟ้าท่�เกินความจำาเป็นลำงไดำ้

• กำาหนดำเวลำาปิดำ-เปิดำ	เคร้�อังปรับอัากาศ	
• ประหยัดำค่าเดำินทาง	โดำยจัดำให้ม่การประชืุ้ม	VDO	Conference	ระหว่างสำานักงานใหญ่	แลำะสาขานครราชื้ส่มา	
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การกำากับ
	 ด้แลกิจการ

1.	 นโยบายการกำากับด้แลกิจการ
บริษัทไดำ้เลำ็งเห็นความสำาคัญขอังการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่ขอังอังค์กร	(Good	Corporate	Governance)	เพ้�อัให้บริษัทม่ระบบ 
การบริหารจัดำการท่�ม่คุณธรรม	โปร่งใส	แลำะตรวจสอับไดำ้	สร้างประโยชื้น์สูงสุดำให้แก่บริษัท	ชื้่วยสร้างความเช้ื้�อัมั�นต่อัผู่้ถึ้อัหุ้น	 
ผู่้ลำงทุน	ผู่้ม่ส่วนไดำ้เส่ย	แลำะผู่้ท่�เก่�ยวข้อังทุกฝ่่าย	
คณะกรรมการบริษัทปฏิิบัติหน้าท่�ในการกำาหนดำทิศทาง	เป้าหมาย	กลำยุทธ์	รวมถึึงการติดำตามประเมินผ่ลำแลำะดำูแลำการรายงาน
ผ่ลำการดำำาเนินงานขอังบริษัท	โดำยยึดำหลัำกการกำากับดูำแลำกิจการท่�ดำ่	อั่กทั�งได้ำม่การส้�อัสารให้ผู้่บริหาร	แลำะพนักงานขอังบริษัท	 
ไดำ้รับทราบแลำะปฏิิบัติหน้าท่�ให้สอัดำคลำ้อังตามหลัำกการกำากับดูำแลำกิจการท่�ดำ่	ตลำอัดำจนคำานึงถึึงความรับผิ่ดำชื้อับต่อัสังคม	แลำะ 
สิ�งแวดำลำ้อัมโดำยรวม
คณะกรรมการบริษัทไดำ้แต่งตั�งคณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	เพ้�อัทำาหน้าท่�ในการกำากับดำูแลำให้การปฏิิบัติงานขอังบริษัท 
เป็นไปตามหลำักธรรมาภัิบาลำ	รวมทั�ง	บริษัทไดำ้ม่การส่งเสริมแลำะส้�อัสารข้อัมูลำให้แก่กรรมการ	ผู่้บริหาร	แลำะพนักงานทุกระดำับทั�ว
ทั�งอังค์กรรับทราบ	โดำยแจกเป็นคู่ม้อัการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	แลำะจรรยาบรรณธุรกิจ	โดำยคณะกรรมการ	ผู่้บริหาร	แลำะพนักงาน
ขอังบริษัทได้ำปฏิิบัติตามนโยบายการกำากับดูำแลำกิจการท่�ดำ่	แลำะจรรยาบรรณธุรกิจ	พร้อัมทั�งติดำตามการปฏิิบัติอัย่างสม�ำาเสมอั	 
โดำยในปี	2563	ไม่ม่ประเดำ็นหร้อัสถึานการณ์ใดำท่�การปฏิิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น
บริษัทได้ำรับการประเมินคุณภัาพการประชุื้มสามัญผู้่ถึ้อัหุ้น	ประจำาปี	2563	ด้ำวยคะแนน	98	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	100	จาก 
โครงการประเมนิคณุภัาพการจดัำประชุื้มสามญัผู้่ถึอ้ัหุ้นโดำยสมาคมสง่เสรมิผู้่ลำงทุนไทย	(TIA)	ซึื้�งเปน็อ่ักช่ื้อังทางหนึ�งในการเสรมิสรา้ง 
ธรรมาภิับาลำอัย่างยั�งยน้	นอักจากนี�	บรษัิทยังได้ำรบัผ่ลำการสำารวจข้อัมูลำด้ำานการกำากบัดูำแลำกจิการบรษัิทจดำทะเบ่ยนไทยประจำาปี	2563	 
ดำ้วยคะแนนเฉลำ่�ยรวม	ร้อัยลำะ	92	ระดำับ	5	ดำาว	 	จากการประเมินโดำยสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	(IOD)	ทั�งนี�	บริษัทยังคงมุ่งมั�นท่�จะพัฒนาแลำะปรับปรุงกระบวนการการกำากับดำูแลำกิจการขอังบริษัทให้ดำ่ยิ�งขึ�นต่อัไป

2.		คณะกรรมการช้ดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอับดำ้วยคณะกรรมการชืุ้ดำย่อัยท่�จะชื้่วยกลำั�นกรอังแลำะกำากับดำูแลำเร้�อังสำาคัญเฉพาะเร้�อัง	 
ซื้ึ�งไดำ้รับมอับหมายจากคณะกรรมการบริษัท	จำานวน	3	คณะ	ไดำ้แก่	คณะกรรมการตรวจสอับ	คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำ
ค่าตอับแทน	แลำะ	คณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่
ก)	 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอับ	(Audit	Committee)	ม่จำานวน	3	ท่าน	ซื้ึ�งเป็นกรรมการอัิสระม่คุณสมบัติแลำะหน้าท่�ในลำักษณะเดำ่ยว
กบัท่�กำาหนดำไวใ้นข้อับังคบัตลำาดำหลำกัทรพัย์แห่งประเทศไทยวา่ดำว้ยคณุสมบัตแิลำะขอับเขตการดำำาเนนิงานขอังคณะกรรมการ
ตรวจสอับ	โดำยกรรมการตรวจสอับจำานวน	1	ท่าน	เป็นผู่้ม่ความรู้แลำะประสบการณ์ท่�สามารถึทำาหน้าท่�ในการสอับทาน 
ความน่าเชื้้�อัถึ้อัขอังงบการเงินไดำ้	รวมทั�งการทำาหน้าท่�อั้�นในฐานะกรรมการตรวจสอับ

	 ประกอับดำ้วยกรรมการตรวจสอับ	จำานวน	3	ท่าน	ดำังนี�
	 1.	นายณรงค์		 พหลำเวชื้ชื้์	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอับ
	 2.	นายไพโรจน์	สัญญะเดำชื้ากุลำ	 กรรมการตรวจสอับ
	 3.	นางจันทิรา	 ศร่ม่วงพันธ์	 กรรมการตรวจสอับ

กรรมการตรวจสอับลำำาดำับท่�	3	เป็นผู่้ท่�ม่ความรู้แลำะประสบการณ์ในการสอับทานงบการเงินขอังบริษัท	กรรมการตรวจสอับ
ม่การประชุื้มสม�ำาเสมอั	โดำยในปี	2563	ม่การประชุื้มทั�งสิ�น	8	ครั�ง	แลำะรายงานผ่ลำการปฏิิบัติงานต่อัคณะกรรมการบริษัท
อัย่างต่อัเน่�อัง	

 ขอบเขติอำานาจหุ้น�าที�ของคณ์ะกรรมการติรวัจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอับม่ขอับเขตอัำานาจหน้าท่�ตามท่�ไดำ้รับมอับหมายจากคณะกรรมการบริษัทในเร้�อังดำังต่อัไปนี�
1.	 สอับทานให้บริษัทม่ระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญช่ื้ท่�กำาหนดำโดำยกฎหมายอัย่างถูึกต้อังแลำะเพ่ยงพอั
2.	 สอับทานให้บริษัทม่ระบบการควบคุมภัายใน	(Internal	Control)	แลำะระบบการตรวจสอับภัายใน	(Internal	Audit)	 

ท่�เหมาะสมแลำะม่ประสทิธผิ่ลำ	รวมทั�งพิจารณาความเป็นอิัสระขอังหนว่ยงานตรวจสอับภัายใน	ตลำอัดำจนให้ความเห็นชื้อับ 
ในการพจิารณาแตง่ตั�ง	โยกย้าย	เลำกิจา้ง	หัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอับภัายใน	หรอ้ัหนว่ยงานอั้�นใดำท่�รบัผ่ดิำชื้อับเก่�ยวกบั
การตรวจสอับภัายใน	หร้อัเห็นชื้อับการพิจารณาว่าจ้างผู่้ตรวจสอับภัายในจากหน่วยงานภัายนอักบริษัท	
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3.	 สอับทานให้บริษัทปฏิิบัติตามกฎหมายว่าดำ้วยหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	ข้อักำาหนดำขอังตลำาดำหลำักทรัพย์	แลำะ
กฎหมายท่�เก่�ยวข้อังกับธุรกิจขอังบริษัท	

4.	 พิจารณา	คัดำเลำ้อัก	เสนอัแต่งตั�ง	แลำะเสนอัเลิำกจ้างบุคคลำซึื้�งม่ความเป็นอิัสระเพ้�อัทำาหน้าท่�เป็นผู้่สอับบัญชื้่ขอังบริษัท	
แลำะเสนอัค่าตอับแทนขอังผู่้สอับบัญช่ื้	รวมทั�งเข้าร่วมประชืุ้มกับผู่้สอับบัญช่ื้โดำยไม่ม่ฝ่่ายจัดำการเข้าร่วมประชืุ้มดำ้วย
อัย่างน้อัยปีลำะ	1	ครั�ง	

5.	 พจิารณารายการท่�เก่�ยวโยงกนัหร้อัรายการท่�อัาจม่ความขัดำแย้งทางผ่ลำประโยชื้น	์ให้เป็นไปตามกฎหมายแลำะข้อักำาหนดำ
ขอังสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลัำกทรพัยแ์ลำะตลำาดำหลัำกทรพัย	์ทั�งนี�	เพ้�อัให้มั�นใจวา่รายการดัำงกล่ำาวสมเหตสุมผ่ลำ
แลำะเป็นประโยชื้น์สูงสุดำต่อับริษัท

6.	 จดัำทำารายงานขอังคณะกรรมการตรวจสอับโดำยเปิดำเผ่ยไวใ้นรายงานประจำาปีขอังบรษัิท	ซื้ึ�งรายงานดำงักลำา่วตอ้ังลำงนาม
โดำยประธานคณะกรรมการตรวจสอับแลำะต้อังประกอับดำ้วยข้อัมูลำอัย่างน้อัยดำังต่อัไปนี�	

	 	 6.1		ความเห็นเก่�ยวกับความถึูกต้อัง	ครบถึ้วน	เป็นท่�เชื้้�อัถึ้อัไดำ้ขอังรายงานทางการเงินขอังบริษัท	
	 	 6.2		ความเห็นเก่�ยวกับความเพ่ยงพอัขอังระบบควบคุมภัายในแลำะระบบตรวจสอับภัายในขอังบริษัท	

6.3		ความเห็นเก่�ยวกบัการปฏิิบัตติามกฎหมายวา่ดำว้ยหลำกัทรพัย์	แลำะตลำาดำหลำกัทรพัย์	ข้อักำาหนดำขอังตลำาดำหลำกัทรพัย์	
หร้อักฎหมายท่�เก่�ยวข้อังกับธุรกิจขอังบริษัท	

	 	 6.4		ความเห็นเก่�ยวกับความเหมาะสมขอังผู่้สอับบัญชื้่	
	 	 6.5		ความเห็นเก่�ยวกับรายการท่�อัาจม่ความขัดำแย้งทางผ่ลำประโยชื้น์	
	 	 6.6		จำานวนการประชืุ้มคณะกรรมการตรวจสอับ	แลำะการเข้าประชืุ้มขอังคณะกรรมการตรวจสอับแต่ลำะท่าน	
	 	 6.7		ความเห็นหร้อัข้อัสังเกตโดำยรวมท่�คณะกรรมการตรวจสอับ	ไดำ้รับจากการปฏิิบัติหน้าท่�ตามกฎบัตร	(Charter)	

6.8		รายการอั้�นท่�เห็นว่าผู่้ถึ้อัหุ้นแลำะผู่้ลำงทุนทั�วไปควรทราบภัายใต้ขอับเขตหน้าท่�แลำะความรับผ่ิดำชื้อับท่�ได้ำรับ 
มอับหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

7.		 สอับทานนโยบายแลำะแนวปฏิิบัตเิก่�ยวกบัการตอ่ัตา้นทุจรติขอังบรษัิทตามโครงการแนวรว่มปฏิิบัตขิอังภัาคเอักชื้นไทย
ในการต่อัต้านทุจริต

8.		 สอับทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเก่�ยวกับรายการในงบการเงินท่�ไม่เหมาะสมหร้อัประเดำ็นอ้ั�นๆ	 
โดำยต้อังทำาให้ผู่้แจ้งเบาะแสมั�นใจว่าม่กระบวนการสอับสวนท่�เป็นอัิสระ	แลำะม่การดำำาเนินการในการติดำตามท่�เหมาะสม

9.		 ในกรณคีณะกรรมการตรวจสอับได้ำรบัแจง้ข้อัเท็จจรงิจากผู้่สอับบัญช่ื้	ในเร้�อังเก่�ยวกบัพฤตกิารณอั์ันควรสงสยัวา่กรรมการ	
ผู่้จัดำการ	หร้อับุคคลำซึื้�งรับผิ่ดำชื้อับในการดำำาเนินงานขอังบริษัท	ไดำ้กระทำาความผิ่ดำตามท่�กำาหนดำไว้ในพระราชื้บัญญัติ
หลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	เชื้่น	เร้�อังทุจริต	ฉ้อัโกง	ยักยอัก	หลำอักลำวง	ฯลำฯ	คณะกรรมการตรวจสอับจะต้อัง
ดำำาเนินการตรวจสอับในเร้�อังดำังกล่ำาวแลำะรายงานผ่ลำการตรวจสอับในเบ้�อังต้นให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	(ก.ลำ.ต.)	แลำะผู่้สอับบัญชื้่ทราบภัายใน	30	วัน	นับแต่วันท่�ไดำ้รับแจ้งจากผู่้สอับบัญชื้่

10.		เม้�อัคณะกรรมการตรวจสอับไดำ้รายงานต่อัคณะกรรมการบริษัทถึึงสิ�งท่�ม่ผ่ลำกระทบอัย่างม่นัยสำาคัญต่อัฐานะการเงิน
แลำะผ่ลำการดำำาเนินงานแลำะไดำม่้การหารอ้ัรว่มกบัคณะกรรมการบรษัิทหรอ้ัผู่บ้รหิารแลำว้วา่ตอ้ังดำำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ข
ภัายในเวลำาท่�กำาหนดำไวร้ว่มกนั	หากคณะกรรมการบรษัิทหรอ้ัผู่บ้รหิารไมด่ำำาเนนิการให้มก่ารปรบัปรงุแกไ้ขรายการหรอ้ั
การกระทำานั�นโดำยไมม่่เหตผุ่ลำอัันสมควร	กรรมการตรวจสอับท่านใดำท่านหนึ�ง	หรอ้ัคณะกรรมการตรวจสอับ	อัาจรายงาน
สิ�งท่�พบดัำงกล่ำาวต่อัสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัำกทรัพย์แลำะตลำาดำหลัำกทรัพย์	(ก.ลำ.ต.)	หร้อัตลำาดำหลัำกทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	(ตลำท.)

11.		ปฏิิบัติการอั้�นใดำตามท่�คณะกรรมการบริษัท	มอับหมายดำ้วยความเห็นชื้อับจากคณะกรรมการตรวจสอับ	

  การแติ่งติั�งคณ์ะกรรมการติรวัจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอับมว่าระอัยู่ในตำาแหนง่คราวลำะ	3	ปี	ซื้ึ�งมว่าระการดำำารงตำาแหนง่ตามวาระขอังการเป็นกรรมการ
บริษัท	แลำะเม้�อัครบวาระดำำารงตำาแหน่งอัาจไดำ้รับการพิจารณาแต่งตั�งให้ดำำารงตำาแหน่งใหม่ไดำ้	เม้�อักรรมการตรวจสอับ
ครบวาระการดำำารงตำาแหน่ง	หร้อัม่เหตุท่�กรรมการตรวจสอับไม่สามารถึอัยู่ไดำ้จนครบวาระ	แลำะม่ผ่ลำให้จำานวนสมาชื้ิก
น้อัยกว่า	3	คน	คณะกรรมการบริษัท	หร้อัท่�ประชุื้มผู้่ถึ้อัหุ้นจะแต่งตั�งกรรมการตรวจสอับทดำแทนให้ครบถ้ึวนภัายใน	
3	เดำ้อันนับแต่วันท่�จำานวนสมาชื้ิกไม่ครบถึ้วน	เพ้�อัให้เกิดำความต่อัเน่�อังในการปฏิิบัติงานขอังคณะกรรมการตรวจสอับ	
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ข้)		 คณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน	(Nomination	and	Remuneration	Committee)	ไดำ้รับแต่งตั�งจาก 
คณะกรรมการบรษัิทให้ดำำาเนนิการพจิารณาสรรหา	กรรมการบรษัิท	ท่�ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท	แลำะ/หรอ้ัผู่บ้รหิารระดำบัสงู	 
รวมถึึงพิจารณาเสนอัแนะหลำักเกณฑ์์	แลำะรูปแบบการจ่ายค่าตอับแทนขอังบุคคลำดำังกลำ่าว	แลำะกรรมการชืุ้ดำย่อัยดำ้วย

	 คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน	ประกอับดำ้วย
	 1.		 นายนิพิฐ			 อัรุณวงษ์	ณ	อัยุธยา	 ประธานคณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน
	 2.		 นางสาวนิภัา	 ลำำาเจ่ยกเทศ	 	 กรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน
	 3.		 นางจันทิรา	 ศร่ม่วงพันธ์	 	 กรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน 

 ขอบเขติอำานาจหุ้น�าที�ของคณ์ะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค่าติอบแทน

 ด้�นกั�ริสริริห�
1.	 พิจารณาโครงสร้าง	ขนาดำ	แลำะอังค์ประกอับขอังคณะกรรมการบริษัท	แลำะคณะกรรมการชืุ้ดำย่อัยให้ม่ความเหมาะสม

แลำะสอัดำคลำ้อังกับเป้าหมายแลำะกลำยุทธ์ขอังบริษัท
2.	 กำาหนดำหลัำกเกณฑ์์แลำะวธ่ิการในการสรรหา	รวมทั�งคดัำเลำอ้ักบุคคลำท่�มค่ณุสมบัตเิหมาะสมแลำะสมควรได้ำรบัการเสนอัช้ื้�อั

ให้ดำำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	นำาเสนอัต่อัคณะกรรมการบริษัทหร้อัท่�ประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นเพ้�อัพิจารณาแต่งตั�ง
3.	 พิจารณาเสนอัช้ื้�อักรรมการ	เพ้�อัทำาหน้าท่�เป็นกรรมการเฉพาะเร้�อัง	โดำยพิจารณาตามอังค์ประกอับขอังกรรมการเฉพาะเร้�อัง	 

คุณสมบัติ	ความรู้	ความสามารถึท่�เหมาะสม	นำาเสนอัต่อัท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัทเพ้�อัพิจารณาแต่งตั�ง	ยกเว้น
คณะกรรมการสรรหาซื้ึ�งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู่้พิจารณาแต่งตั�ง

4.	 พจิารณาคดัำเลำอ้ักบุคคลำท่�เหมาะสมท่�จะดำำารงตำาแหนง่กรรมการผู่จ้ดัำการ	แลำะนำาเสนอัตอ่ัท่�ประชื้มุคณะกรรมการบรษัิท
เพ้�อัพิจารณาแต่งตั�ง

5.	 พิจารณาคัดำเลำ้อักบุคคลำท่�เหมาะสมท่�จะดำำารงตำาแหน่งท่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	แลำะนำาเสนอัต่อัท่�ประชืุ้ม 
คณะกรรมการบริษัทเพ้�อัพิจารณาแต่งตั�ง

 ด้�นกั�ริกัำ�หนดค์่�ตอบแทน
1.	 พิจารณาเสนอัแนะหลำักเกณฑ์์	แลำะรูปแบบการจ่ายค่าตอับแทนกรรมการบริษัท	กรรมการชืุ้ดำย่อัยแลำะท่�ปรึกษา 

คณะกรรมการบรษัิท	(คา่ตอับแทนประจำา	เบ่�ยประชื้มุ	โบนสั	แลำะคา่ตอับแทนในรปูแบบอ้ั�นๆ)	โดำยคำานงึถึงึความเหมาะสม	 
สอัดำคล้ำอังกับผ่ลำประกอับการขอังบริษัท	เพ้�อัสามารถึสร้างแรงจูงใจแลำะรักษากรรมการท่�ม่คุณภัาพไว้ไดำ้	ทั�งนี�ให้ 
คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้่พิจารณาเพ้�อัให้ความเห็นชื้อับกอ่ันนำาเสนอัตอ่ัท่�ประชุื้มผู่ถ้ึอ้ัหุ้นสามัญประจำาปีเพ้�อัพจิารณา
อันุมัติ	รวมทั�งสอับทานหลำักเกณฑ์์แลำะรูปแบบสำาหรับการกำาหนดำค่าตอับแทนให้เหมาะสมอัยู่เสมอั

2.	 กำาหนดำหลำักเกณฑ์์แลำะรูปแบบการจ่ายค่าตอับแทนกรรมการผู้่จัดำการ	(อััตราเงินเดำ้อัน	เบ่�ยประชืุ้ม	โบนัส	แลำะ 
ค่าตอับแทนในรปูแบบอ้ั�นๆ)	โดำยคำานงึถึงึความเหมาะสม	สอัดำคลำอ้ังกบัผ่ลำประกอับการขอังบรษัิทแลำะผ่ลำการปฏิบัิตงิาน 
ขอังกรรมการผู้่จดัำการ	เพ้�อัสามารถึสรา้งแรงจงูใจแลำะรกัษาผู่บ้รหิารท่�มค่วามสามารถึให้อัยู่กบับรษัิท	ทั�งนี�คา่ตอับแทน
กรรมการผู่้จัดำการ	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู่้อันุมัติ

3.	 พิจารณาค่าตอับแทนขอังคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุื้ดำย่อัย	ท่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทแลำะกรรมการ
ผู่้จัดำการ	เปร่ยบเท่ยบกับบริษัทจดำทะเบ่ยนชัื้�นนำาอั้�นๆ	ท่�ม่การประกอับธุรกิจตามกลำุ่มอุัตสาหกรรมเดำ่ยวกัน	ตาม 
ผ่ลำประกอับการแลำะตามขนาดำธุรกิจ

4.	 พจิารณากำาหนดำหลำกัเกณฑ์์ในการกำาหนดำคา่ตอับแทนประจำาปีแลำะโบนสัประจำาปีให้แกพ่นกังาน	นำาเสนอัคณะกรรมการ
บริษัทเพ้�อัพิจารณาอันุมัติ

 ด้�นอ่�นๆ 
1.	 พิจารณาประเมินผ่ลำการปฏิบัิตงิาน	การปรบัเงนิเดำอ้ันแลำะผ่ลำตอับแทนอ้ั�นขอังกรรมการผู่จ้ดัำการ	นำาเสนอัคณะกรรมการ

บริษัทเพ้�อัพิจารณาอันุมัติ
2.	 ประเมินผ่ลำการปฏิิบัติงานขอังคณะกรรมการสรรหาแลำะจัดำให้ม่การรายงานผ่ลำการดำำาเนินงานต่อัคณะกรรมการบริษัท
3.	 ปฏิิบัติงานอั้�นใดำตามท่�คณะกรรมการบริษัทมอับหมาย	อัันเก่�ยวกับการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทนขอังกรรมการ

แลำะกรรมการผู่้จัดำการ
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ค)	 คณะกรรมการกำากับด้แลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบรษัิทไดำแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการกำากบัดำแูลำกจิการท่�ดำ	่เพ้�อัทำาหนา้ท่�ในการพจิารณากรอับนโยบาย	วางแนวทาง
ปฏิิบัติดำ้านการกำากับดำูแลำกิจการให้สอัดำคลำ้อังกับหลำักการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	หร้อั	Corporate	Governance	Code	(CG	
Code)	ต่อัไป

	 คณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	ประกอับดำ้วย
	 1.	 นายไพโรจน์		 สัญญะเดำชื้ากุลำ	 ประธานคณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่
	 2.	 พลำโท	จิรภััทร		 มาลำัย	 	 กรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่ 
	 3.	 นางจันทิรา	 ศร่ม่วงพันธ์	 กรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	

 ขอบเขติอำานาจหุ้น�าที�ของคณ์ะกรรมการกำากับดูแลกิจการที�ดี

1.	 พจิารณากรอับนโยบายแลำะแนวทางการพัฒนาดำา้นการกำากบัดำแูลำกจิการให้สอัดำคล้ำอังกบัหลำกัการกำากบัดำแูลำกจิการท่�ดำ	่ 
(Corporate	Governance	Code:	CG	Code)	ตลำอัดำจนสร้างระบบแลำะพัฒนาแนวทางในการนำาหลำักการ	CG	Code	 
ไปใชื้้ในการบริหารจัดำการเพ้�อัให้อังค์กรเติบโตอัย่างยั�งย้น	แลำะนำาเสนอัต่อัคณะกรรมการบริษัท	

2.	 พิจารณาความเหมาะสม	ความเพ่ยงพอั	ทบทวนในเร้�อัง	นโยบายการกำากับดำูแลำกิจการ	(Corporate	Governance	 
Policy)	จรรยาบรรณทางธุรกิจ	(Code	of	Conduct	Policy)	นโยบายการพัฒนาอัย่างยั�งย้น	(Sustainable	 
Development	Policy)	นโยบายการต่อัต้านทุจริตคอัร์รัปชื้ั�น	(Anti-Corruption	Policy)	แลำะ	นโยบายแลำะแนวปฏิิบัติ
อ้ั�นใดำท่�จะสนับสนุนการดำำาเนินงานขอังบริษัท	ตามแนวทางขอังการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่เพ้�อัก่อัให้เกิดำความโปร่งใส	
เป็นธรรม	แลำะสนับสนุนการเจริญเติบโตอัย่างยั�งย้น	แลำะนำาเสนอัต่อัคณะกรรมการบริษัท

3.	 พิจารณาแลำะให้คำาแนะนำากระบวนการประเมินผ่ลำการปฏิิบัติหน้าท่�ขอังคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชืุ้ดำย่อัย	
ฝ่่ายจัดำการ	แลำะนำาเสนอัต่อัคณะกรรมการบริษัท

4.	 ให้คำาปรกึษา	คำาแนะนำา	ตลำอัดำจนข้อัเสนอัแนะท่�เป็นประโยชื้นแ์กค่ณะกรรมการบรษัิท	แลำะ	ฝ่่ายจดัำการในการพฒันาการ
กำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่

5.	 ปฏิิบัติหน้าท่�อั้�นใดำตามท่�คณะกรรมการบริษัทมอับหมาย	ซื้ึ�งเก่�ยวข้อังกับการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่
6.	 คณะกรรมการกำากบัดำแูลำกจิการท่�ดำม่่ความรบัผ่ดิำชื้อับตอ่ัคณะกรรมการบรษัิทตามขอับเขตหนา้ท่�แลำะความรบัผ่ดิำชื้อับ

ท่�ไดำ้รับมอับหมาย	
7.	 คณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	จะทบทวน	สอับทาน	ประเมินความเพ่ยงพอั	แลำะความเหมาะสมขอังกฎบัตรฯ	

เป็นประจำาทุกปี	แลำะ	หากม่การปรับปรุงอัย่างเป็นนัยสำาคัญจะนำาเสนอัต่อัคณะกรรมการบริษัท	เพ้�อัพิจารณาอันุมัติ

3.		การสรรหุ้าและแต่งตั�งกรรมการและผู้้�บริหุ้ารระดับส้งส้ด
(1)	 กรรมการอิสระ	(Independent	Director)

กรรมการอิัสระ	หมายถึึง	กรรมการท่�ไม่ไดำ้เป็นกรรมการบริหาร	แลำะไม่ไดำ้ม่ส่วนร่วมในการบริหารงานประจำาแลำะไม่เป็น 
ผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่ในบริษัท	ตามหลำักเกณฑ์์การสรรหาตามท่�ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลำักทรัพย์แลำะ
ตลำาดำหลำักทรัพย์	กลำ่าวค้อั	จะต้อังเป็นบุคคลำท่�ถึ้อัหุ้นไม่เกินร้อัยลำะหนึ�งขอังจำานวนหุ้นในบริษัทใหญ่	บริษัทย่อัย	บริษัทร่วม	
หรอ้ันติบุิคคลำท่�อัาจม่ความขัดำแย้ง	แลำะไมเ่ป็นผู่ม้ค่วามสมัพนัธก์บัผู่บ้รหิาร	ผู่ถ้ึอ้ัหุ้นรายใหญ่	ผู่ม้อ่ัำานาจควบคมุ	หรอ้ับุคคลำ
ท่�จะไดำ้รับการเสนอัให้เป็นผู้่บริหาร	หร้อัผู้่ม่อัำานาจควบคุมขอังบริษัท	หร้อับริษัทย่อัยในลัำกษณะท่�กฎหมายกำาหนดำ	เชื้่น	 
การเป็นลำูกจ้าง	หร้อัการเป็นญาติสนิท	แลำะไม่ม่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ในลำักษณะท่�อัาจทำาให้ขาดำความเป็นอัิสระ
กรรมการอัิสระเป็นกลำไกสำาคัญในเร้�อังการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่	เพ้�อัช่ื้วยดำูแลำประโยชื้น์ขอังบริษัทแลำะผู่้ถึ้อัหุ้น	โดำยควรม่
จำานวนท่�มากพอัท่�จะก่อัให้เกิดำการถึ่วงดำุลำอัำานาจการตัดำสินใจขอังกรรมการทั�งคณะ	ซื้ึ�งสำานักงาน	ก.ลำ.ต.	ไดำ้กำาหนดำเกณฑ์์
ให้สัดำส่วนขอังกรรมการอัิสระม่จำานวน	1	ใน	3	ขอังจำานวนกรรมการทั�งคณะ	แลำะม่ไม่ต�ำากว่า	3	คน	

	 ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	บริษัทม่กรรมการอัิสระ	รวมทั�งสิ�น	จำานวน	4	ท่าน	ค้อั
	 1.	 พลำโท	จิรภััทร	 มาลำัย
	 2.	 นายณรงค์		 พหลำเวชื้ชื้์
	 3.	 นายไพโรจน์	 สัญญะเดำชื้ากุลำ
	 4.	 นางจันทิรา	 ศร่ม่วงพันธ์
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บริษัทได้ำกำาหนดำนิยามกรรมการอิัสระไว้เท่ากับข้อักำาหนดำขั�นต�ำาขอังสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัำกทรัพย์แลำะ
ตลำาดำหลำักทรัพย์	แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย	กลำ่าวค้อั	“กรรมการอัิสระ”	หมายถึึง	กรรมการท่�ม่คุณสมบัติ	ดำังนี�
1.	 ถึอ้ัหุ้นไม่เกนิ	รอ้ัยลำะ	1	ขอังจำานวนหุ้นท่�มส่ทิธอิัอักเสย่งทั�งหมดำขอังบรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทยอ่ัย	บรษัิทรว่ม	ผู่ถ้ึอ้ัหุ้น

รายใหญ่	หร้อัผู่้ม่อัำานาจควบคุมขอังบริษัท	โดำยให้นับรวมหุ้นท่�ถึ้อัโดำยผู่้ท่�เก่�ยวข้อังขอังกรรมการอัิสระรายนั�นๆ	ดำ้วย	
(บุคคลำตามมาตรา	258	แห่งพระราชื้บัญญัติหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์)	

2.	 ไม่เป็นหร้อัเคยเป็นกรรมการท่�ม่ส่วนร่วมในการบริหารงาน	ลำูกจ้าง	พนักงาน	ท่�ปรึกษาท่�ไดำ้รับเงินเดำ้อันประจำา	หร้อั
เป็นผู่้ม่อัำานาจควบคุมขอังบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อัย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อัยลำำาดำับเดำ่ยวกัน	ผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่	หร้อั
ผู่้ม่อัำานาจควบคุมขอังบริษัท	เว้นแต่จะไดำ้พ้นจากการม่ลำักษณะดำังกล่ำาวมาแลำ้วเป็นเวลำาไม่น้อัยกว่า	2	ปี	ก่อันไดำ้รับ
การแต่งตั�ง	ทั�งนี�	ลำักษณะต้อังห้ามดำังกลำ่าวไม่รวมถึึงกรณีท่�กรรมการอัิสระเคยเป็นข้าราชื้การ	หร้อัท่�ปรึกษาขอังส่วน
ราชื้การซื้ึ�งเป็นผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่	หร้อัผู่้ม่อัำานาจควบคุมขอังบริษัท

3.	 ไม่เป็นบุคคลำท่�มค่วามสมัพนัธท์างสายโลำหิต	หรอ้ัโดำยการจดำทะเบ่ยนตามกฎหมายในลัำกษณะท่�เป็นบิดำา	มารดำา	คูส่มรส	 
พ่�น้อัง	แลำะบุตร	รวมทั�งคู่สมรสขอังบุตร	ขอังกรรมการรายอ้ั�น	ผู้่บริหาร	ผู้่ถึ้อัหุ้นรายใหญ่	ผู้่ม่อัำานาจควบคุม	หร้อั
บุคคลำท่�จะไดำ้รับการเสนอัชื้้�อัให้เป็นกรรมการ	ผู่้บริหาร	หร้อัผู่้ม่อัำานาจควบคุมขอังบริษัท	หร้อับริษัทย่อัย	

4.	 ไม่ม่หร้อัเคยม่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อัย	บริษัทร่วม	ผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่	หร้อั	ผู่้ม่อัำานาจ
ควบคุมขอังบริษัท	ในลำักษณะท่�อัาจเป็นการขัดำขวางการใชื้้วิจารณญาณอัย่างอัิสระขอังตน	รวมทั�งไม่เป็นหร้อัเคยเป็น
ผู่้ถึ้อัหุ้นท่�ม่นัย	หร้อัผู้่ม่อัำานาจควบคุมขอังผู้่ม่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อัย	บริษัทร่วม	 
ผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่	หร้อัผู่้ม่อัำานาจควบคุมขอังบริษัท	เว้นแต่จะไดำ้พ้นจากการม่ลำักษณะดำังกลำ่าวมาแลำ้วไม่น้อัยกว่า	2	ปี	
ก่อันไดำ้รับการแต่งตั�ง

5.	 ไม่เป็นหร้อัเคยเป็นผู่้สอับบัญชื้่ขอังบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อัย	บริษัทร่วม	ผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่	หร้อัผู่้ม่อัำานาจควบคุม
ขอังบริษัท	แลำะไม่เป็นผู้่ถึ้อัหุ้นท่�ม่นัย	ผู่้ม่อัำานาจควบคุม	หร้อัหุ้นส่วนขอังสำานักงานสอับบัญช่ื้	ซึื้�งม่ผู้่สอับบัญช่ื้ขอัง
บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อัย	บริษัทร่วม	ผู้่ถึ้อัหุ้นรายใหญ่	หร้อัผู้่ม่อัำานาจควบคุมขอังบริษัทสังกัดำอัยู่	เว้นแต่จะได้ำ
พ้นจากการม่ลำักษณะดำังกลำ่าวมาแลำ้วไม่น้อัยกว่า	2	ปี

6.	 ไมเ่ป็นหร้อัเคยเป็นผู้่บรกิารทางวชิื้าช่ื้พใดำๆ	ซึื้�งรวมถึึงการให้บรกิารเป็นท่�ปรกึษากฎหมายหร้อัท่�ปรกึษาทางการเงนิ	ซึื้�ง
ไดำ้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ลำ้านบาทต่อัปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อัย	บริษัทร่วม	ผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่หร้อัผู่้ม่อัำานาจ
ควบคุมขอังบริษัท	แลำะไม่เป็นผู่้ถึ้อัหุ้นท่�ม่นัย	ผู่้ม่อัำานาจควบคุม	หร้อัหุ้นส่วนขอังผู่้ให้บริการทางวิชื้าชื้่พนั�น	เว้นแต่ไดำ้
พ้นจากการม่ลำักษณะดำังกลำ่าวมาแลำ้วไม่น้อัยกว่า	2	ปี

7.	 ไม่เป็นกรรมการท่�ไดำ้รับการแต่งตั�งขึ�นเพ้�อัเป็นตัวแทนขอังกรรมการขอังบริษัท	ผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่	หร้อัผู่้ถึ้อัหุ้นซื้ึ�งเป็น
ผู่้ท่�เก่�ยวข้อังกับผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่

8.	 ไม่ประกอับกิจการท่�ม่สภัาพอัย่างเดำ่ยวกันแลำะเป็นการแข่งขันท่�ม่นัยกับกิจการขอังบริษัท	หร้อับริษัทย่อัย	หร้อัไม่เป็น
หุ้นส่วนท่�ม่นัยในห้างหุ้นส่วน	หร้อัเป็นกรรมการท่�ม่ส่วนร่วมบริหาร	ลูำกจ้าง	พนักงาน	ท่�ปรึกษาท่�รับเงินเดำ้อันประจำา	 
หร้อัถึ้อัหุ้นเกินร้อัยลำะหนึ�งขอังจำานวนหุ้นท่�ม่สิทธิอัอักเส่ยงทั�งหมดำขอังบริษัทอ้ั�น	ซื้ึ�งประกอับกิจการท่�ม่สภัาพ 
อัย่างเดำ่ยวกันแลำะเป็นการแข่งขันท่�ม่นัยกับกิจการขอังบริษัท	หร้อับริษัทย่อัย

9.	 ไม่ม่ลำักษณะอั้�นใดำท่�ทำาให้ไม่สามารถึให้ความเห็นอัย่างเป็นอัิสระเก่�ยวกับการดำำาเนินงานขอังบริษัท
10.	 กรรมการอิัสระท่�มค่ณุสมบัตติาม	ข้อั	1-9	อัาจไดำร้บัมอับหมายจากคณะกรรมการบรษัิทให้ตดัำสนิใจในการดำำาเนนิกจิการ

ขอัง	บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อัย	บริษัทร่วมบริษัทย่อัยลำำาดำับเดำ่ยวกัน	ผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่	หร้อัผู่้ม่อัำานาจควบคุมขอัง
บริษัท	โดำยม่การตัดำสินใจในรูปแบบอังค์คณะ	(Collective	Decision)	ไดำ้

(2)	 การสรรหุ้ากรรมการและผู้้�บริหุ้ารระดับส้งส้ด
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดำเลำ้อักบุคคลำท่�ม่คุณสมบัติเหมาะสมนำาเสนอัต่อัคณะกรรมการแลำะ/หร้อัผู่้ถึ้อัหุ้นเพ้�อั
พิจารณาแต่งตั�งโดำยผู้่ถ้ึอัหุ้นคนหนึ�งม่คะแนนเส่ยงเท่ากับหนึ�งหุ้นต่อัหนึ�งเส่ยง	สามารถึอัอักเส่ยงลำงคะแนนเลำ้อักตั�ง 
คณะกรรมการเป็นรายบุคคลำหรอ้ัรายคณะหรอ้ัดำว้ยวธิก่ารอ้ั�นก็ได้ำ	ตามแตท่่�ประชื้มุจะเห็นสมควร	โดำยในการลำงมตแิตล่ำะครั�ง	
ผู่ถ้ึอ้ัหุ้นจะแบ่งคะแนนเสย่งแกค่นใดำหรอ้ัคณะใดำไมไ่ดำ	้แลำะการอัอักเสย่งลำงคะแนนเลำอ้ักตั�งกรรมการให้ใชื้เ้สย่งข้างมาก	หาก
ม่คะแนนเส่ยงเท่ากัน	ให้ผู่้เป็นประธานท่�ประชืุ้มเป็นผู่้อัอักเส่ยงชื้่�ขาดำ	สำาหรับกรณีท่�ตำาแหน่งกรรมการว่างลำงเพราะเหตุอั้�น	
นอักจากถึึงคราวอัอักตามวาระ	ให้คณะกรรมการเลำ้อักบุคคลำเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชืุ้มคณะกรรมการคราวถึัดำไป	
เว้นแต่วาระขอังกรรมการจะเหลำ้อัน้อัยกว่าสอังเดำ้อัน	บุคคลำซึื้�งเข้าเป็นกรรมการแทนดัำงกล่ำาวจะอัยู่ในตำาแหน่งกรรมการ 
ไดำ้เพ่ยงเท่าวาระท่�ยังอัยู่ขอังกรรมการท่�ตนแทน	มติขอังคณะกรรมการดัำงกล่ำาวต้อังประกอับด้ำวยคะแนนเส่ยงไม่น้อัยกว่า
สามในส่�ขอังจำานวนกรรมการท่�ยังเหลำ้อัอัยู่	ทั�งนี�	กรรมการจะเป็นผู่้ถึ้อัหุ้นขอังบริษัทหร้อัไม่ก็ไดำ้	
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ในการสรรหาบุคคลำเพ้�อัดำำารงตำาแหน่งกรรมการนั�น	คณะกรรมการบริษัทไดำ้กำาหนดำให้ม่การจัดำทำาตาราง	Board	Skill	Matrix	
เพ้�อัเป็นข้อัมูลำประกอับการพิจารณาสรรหากรรมการ	โดำยพิจารณาจากทักษะ	ประสบการณ์	แลำะความเช่ื้�ยวชื้าญเฉพาะ 
ดำ้านท่�จำาเป็นแลำะยังขาดำอัยู่ในคณะกรรมการ	ทั�งนี�	คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลำผู่้ม่คุณสมบัติท่�จะมาดำำารงตำาแหน่ง
กรรมการจากการเสนอัช้ื้�อับุคคลำเพ้�อัเข้ารับคัดำเลำ้อักตั�งเป็นกรรมการโดำยผู่้ถึ้อัหุ้น	การสรรหาโดำยท่�ปรึกษาภัายนอัก	 
(Professional	Search	Firm)	การสรรหาจากฐานข้อัมูลำกรรมการ	(Director	Pool)	หร้อัการสรรหาโดำยกระบวนการอ้ั�นๆ	 
ท่�คณะกรรมการเห็นสมควรแลำะเหมาะสม

4.	 การกำากับด้แลการดำาเนินงานข้องบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทม่การลำงทุนใน	บริษัท	นวนคร	จำากัดำ	(มหาชื้น)	(“นวนคร”)	โดำยบริษัทถึ้อัหุ้นร้อัยลำะ	12.51	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	
ซื้ึ�งยังคงถึ้อัว่าเป็นบริษัทร่วม	เน่�อังจากม่กรรมการบางท่านร่วมกัน	ถึึงแม้ว่าสัดำส่วนการถึ้อัหุ้นจะต�ำากว่าร้อัยลำะ	20	แล้ำวก็ตาม	 
โดำยบรษัิทไดำม่้การสง่กรรมการผู่แ้ทนเข้าไปเป็นกรรมการในนวนคร	โดำยข้อัมูลำการดำำารงตำาแหนง่กรรมการท่�บรษัิทอ้ั�นขอังกรรมการ
แต่ลำะคนปรากฏิในหัวข้อั	“รายลำะเอั่ยดำเก่�ยวกับกรรมการ	ผู่้บริหาร	ผู่้ม่อัำานาจควบคุมขอังบริษัท	แลำะเลำขานุการบริษัท”	
บรษัิทไดำส้ง่กรรมการดำงักลำา่วเพ้�อัเป็นผู่แ้ทนขอังบรษัิทในการรว่มบรหิารงาน	มส่ว่นในการควบคมุแลำะกำาหนดำนโยบายขอังบรษัิท
จากการลำงทุนในนวนครนั�น	บริษัทไดำ้รับผ่ลำตอับแทนในรูปขอังเงินปันผ่ลำประจำาปี	

5.	 การด้แลเรื่องการใช�ข้�อม้ลภายใน	
บริษัทม่กลำไกในการป้อังกันการนำาข้อัมูลำภัายในขอังบริษัทท่�ยังไม่ไดำ้เปิดำเผ่ยไปใชื้้เพ้�อัประโยชื้น์ขอังตนเอังหร้อัผู่้อั้�น	ดำังนี�
1)		 กรรมการ	ผู้่บริหาร	พนักงาน	แลำะลูำกจ้างขอังบริษัท	จะต้อังรักษาความลัำบ	แลำะ/หร้อั	ข้อัมูลำภัายในขอังบริษัท	โดำยบริษัท	

มข้่อัห้ามมิให้หนว่ยงานท่�ทราบข้อัมูลำภัายในนำาข้อัมลูำไปเปิดำเผ่ยยังหนว่ยงานหร้อับุคคลำท่�ไมเ่ก่�ยวข้อังไม่วา่โดำยทางตรงหร้อั
ทางอั้อัม	แลำะไม่ว่าจะไดำ้รับผ่ลำตอับแทนหร้อัไม่ก็ตาม

2)		 บรษัิทไดำจ้ำากดัำจำานวนบุคคลำท่�จะทราบข้อัมูลำภัายใน	โดำยเฉพาะข้อัมูลำเก่�ยวกบัฐานะการเงนิแลำะผ่ลำการดำำาเนนิงานขอังบรษัิท
ก่อันจะเผ่ยแพร่สู่สาธารณชื้น	

3)		 บรษัิทได้ำดำำาเนนิการแจง้ให้ผู่บ้รหิารเขา้ใจหนา้ท่�ในการรายงานการถึอ้ัครอังหลำกัทรพัย์ในบรษัิทขอังตนเอัง	คูส่มรส	แลำะบุตร
ท่�ยังไม่บรรลุำนิติภัาวะ	ตลำอัดำจนการรายงานการเปลำ่�ยนแปลำงการถึ้อัครอังหลำักทรัพย์ต่อัสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ลำ.ต.	 
ตามมาตรา	59	แลำะบทกำาหนดำโทษตามพระราชื้บัญญัติหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	พ.ศ.2535	รวมทั�งข้อักำาหนดำห้าม 
คณะกรรมการ	ผู่บ้รหิาร	รวมทั�งบุคคลำใดำๆ	ท่�ไดำร้บัทราบข้อัมลูำภัายในกระทำาการใดำๆ	อันัขัดำตอ่ัมาตรา	241	ขอัง	พระราชื้บัญญัตฯิ	 
อั่กดำ้วย

4)		 กรรมการแลำะผู่บ้ริหารรวมไปถึงึบุคคลำท่�มโ่อักาสลำ่วงรู้ขอ้ัมลูำภัายในจะลำะเวน้การซื้้�อัขายหลำักทรัพย์ในชื้ว่งเวลำา	1	เดำ้อันกอ่ัน
ท่�จะเผ่ยแพร่งบการเงิน	หร้อัสารสนเทศท่�สำาคัญท่�อัาจม่ผ่ลำกระทบต่อัราคาหลัำกทรัพย์	แลำะต้อังไม่ซ้ื้�อัขายหลัำกทรัพย์ขอัง
บริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลำา	24	ชื้ั�วโมง	นับแต่ไดำ้ม่การเปิดำเผ่ยข้อัมูลำนั�นสู่สาธารณะทั�งหมดำแลำ้ว	

6.		ค่าตอบแทนข้องผู้้�สอบบัญชี
		 (1)	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)	

ค่าตอับแทนจากการสอับบัญชื้่	(Audit	Fee)	ปี	2563	ขอังบริษัท	จ่ายให้แก่บริษัท	สอับบัญชื้่ธรรมนิติ	จำากัดำ	ซื้ึ�งเป็น
สำานักงานสอับบัญชื้่ท่�ผู่้สอับบัญชื้่สังกัดำ	รวมเป็นเงิน	1.15	ลำ้านบาท	โดำยบุคคลำหร้อักิจการท่�เก่�ยวข้อังกับผู่้สอับบัญชื้่
แลำะสำานักงานสอับบัญชื้่ไม่เป็นบุคคลำหร้อักิจการท่�เก่�ยวข้อังกับบริษัท

	 (2)	 ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)	
	 	 -ไม่ม่	-	
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7.		การนำาหุ้ลักการกำากับด้แลกิจการที่ดีสำาหุ้รับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	 
(CG	CODE)	ไปปรับใช�	
คณะกรรมการบริษัทได้ำให้ความสำาคัญต่อัการปฏิิบัติตามหลัำกการกำากับดูำแลำกิจการท่�ดำ่เพ้�อัเพิ�มความโปร่งใส	ความรับผิ่ดำชื้อับ 
ตามหน้าท่�ขอังคณะกรรมการแลำะผู่้บริหารเพ้�อัเพิ�มความเชื้้�อัมั�นให้แก่ผู่้ถึ้อัหุ้น	ผู่้ลำงทุนแลำะผู่้เก่�ยวข้อังทุกฝ่่าย	
ในปี	2563	คณะกรรมการบริษัทได้ำม่การพิจารณาหลัำกปฏิิบัติตามหลัำกการกำากับดูำแลำกิจการท่�ดำ่	สำาหรับบริษัทจดำทะเบ่ยน	 
ปี	2560	(CG	Code)	แลำะ	หลำักเกณฑ์์	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	ขอังสมาคมส่งเสริม 
สถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดำยได้ำพิจารณาทบทวนการนำาไปปรับใช้ื้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ	ในการประชุื้ม 
คณะกรรมการบริษัท	จำานวน	1	ครั�ง	หากบริษัทยังไม่สามารถึปฏิิบัติหร้อัยังไม่ไดำ้นำาไปใชื้้	บริษัทไดำ้บันทึกเหตุผ่ลำไว้เป็นส่วนหนึ�ง
ขอังมติท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัท	
คณะกรรมการบริษัทไดำ้กำาหนดำนโยบายสนับสนุนการกำากับดำูแลำกิจการเพ้�อัเป็นแนวทางการกำากับดำูแลำท่�ดำ่ดำังนี�	
1.	 สิทธิข้องผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักแลำะให้ความสำาคัญถึึงสิทธิขอังผู่้ถึ้อัหุ้น	โดำยจะส่งเสริมให้ผู่้ถึ้อัหุ้นไดำ้ใช้ื้สิทธิขอังตน	แลำะ 
ไม่ลำะเมิดำลำิดำรอันสิทธิขอังผู่้ถึ้อัหุ้น	บริษัทถึ้อัว่าผู่้ถึ้อัหุ้นม่สิทธิในการควบคุมบริษัท	โดำยผ่่านวิธ่การแต่งตั�งคณะกรรมการให้
ปฏิิบัติหน้าท่�แทนตน	แลำะม่สิทธิม่เส่ยงในการตัดำสินใจด้ำานนโยบายแลำะการเปลำ่�ยนแปลำงท่�สำาคัญขอังบริษัทในการประชุื้ม
ผู่้ถึ้อัหุ้น
ดำ้วยเหตุนี�	บริษัทจึงจัดำการประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นโดำยคำานึงถึึงการส่งเสริม	แลำะสนับสนุนให้ผู่้ถึ้อัหุ้นไดำ้ใชื้้สิทธิขอังตน	โดำยไม่ตั�ง 
ข้อัจำากดัำ	หร้อักระทำาการท่�เป็นการลำะเมดิำหร้อัลำดิำรอันสทิธขิอังผู่ถ้ึอ้ัหุ้น	บรษัิทไดำด้ำำาเนนิการให้ผู่ถ้ึอ้ัหุ้นสามารถึไดำร้บัรูข้า่วสาร
ข้อัมูลำขอังบริษัทอัย่างเพ่ยงพอั	แลำะทันต่อัเวลำา	ม่สิทธิมอับฉันทะ	ให้ผู่้อ้ั�นเข้าร่วมประชืุ้มแลำะอัอักเส่ยงลำงคะแนนแทน 
ม่สิทธิในการแสดำงความคิดำเห็นแลำะซื้กัถึามในท่�ประชืุ้มตามนโยบายการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่ขอังบริษทั	ไดำ้กำาหนดำนโยบาย
สนบัสนนุผู้่ลำงทุนสถึาบันเขา้รว่มประชุื้ม	โดำยเชิื้ญชื้วนให้มาประชื้มุแลำะอัอักเส่ยงลำงคะแนนเพ้�อัประโยชื้นข์อังผู้่ถึอ้ัหุ้นทั�งหมดำ

 1.1 สิทธิขั�นพื�นฐานของผู�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึึงสิทธิขั�นพ้�นฐานขอังผู่้ถึ้อัหุ้นมาโดำยตลำอัดำ	โดำยเช้ื้�อัว่าสิ�งท่�จะทำาให้ผู้่ถึ้อัหุ้นไว้วางใจ
แลำะมั�นใจลำงทุนกับบริษัท	ค้อั	การม่นโยบายหร้อัการดำำาเนินการท่�เป็นการรักษาสิทธิขั�นพ้�นฐานท่�ผู่้ถึ้อัหุ้นทุกรายพึงไดำ้ 
รับอัย่างเป็นธรรมแลำะเป็นไปตามท่�กฎหมายกำาหนดำ	บริษัทไดำ้ดำำาเนินการท่�เป็นการส่งเสริมแลำะอัำานวยความสะดำวก 
ในการใชื้้สิทธิขอังผู่้ถึ้อัหุ้น	ดำังนี�
• สิทธิในการซื้้�อัขายหลำักทรัพย์ท่�ตนถึ้อัอัยู่
• สิทธิในการไดำ้รับส่วนแบ่งในผ่ลำกำาไร	หร้อั	เงินปันผ่ลำอัย่างเท่าเท่ยมกัน
• สิทธิในการไดำ้รับสารสนเทศขอังบริษัทอัย่างเพ่ยงพอั	ทันเวลำา	ในรูปแบบท่�เหมาะสมต่อัการตัดำสินใจ	
บริษัทให้ความสำาคัญกับคุณภัาพขอังการเปิดำเผ่ยข้อัมูลำแลำะสารสนเทศท่�สำาคัญขอังบริษัท	ทั�งในดำ้านความถึูกต้อัง	
ชื้ัดำเจน	ครบถึ้วน	เพ่ยงพอั	เป็นปัจจุบัน	ทันเวลำา	โปร่งใสสามารถึตรวจสอับไดำ้	โดำยให้ข้อัมูลำท่�ถึูกต้อังทั�งเชื้ิงบวก
แลำะเชื้ิงลำบแลำะเข้าถึึงผู่้ถึ้อัหุ้นอัย่างเท่าเท่ยมกัน	ซื้ึ�งการเปิดำเผ่ยข้อัมูลำแลำะสารสนเทศทั�งหมดำเป็นไปตามข้อักำาหนดำ 
ท่�เก่�ยวข้อัง	เชื้น่	การเปิดำเผ่ยสารสนเทศท่�สำาคญัให้ทราบทันท่	การเผ่ยแพรส่ารสนเทศตอ่ัประชื้าชื้นโดำยทั�วถึงึ	การช่ื้�แจง
กรณีม่ข่าวลำ้อัหร้อัข่าวสารต่างๆ	ซึื้�งอัาจก่อัให้เกิดำผ่ลำกระทบต่อัการซ้ื้�อัขายหลัำกทรัพย์	ไม่ทำาการเปิดำเผ่ยข้อัมูลำในเชิื้ง 
สง่เสรมิโดำยไมม่่สาเหตอัุันควร	เป็นตน้	ทั�งนี�บรษัิทได้ำกำาหนดำผู้่รบัผิ่ดำชื้อับการเปิดำเผ่ยข้อัมลูำในด้ำานตา่งๆ	ไวชั้ื้ดำเจน	ดัำงนี�
-		 กัริริมกั�ริผู้จัดกั�ริ เป็นผู่้เปิดำเผ่ยข้อัมูลำแลำะสารสนเทศขอังบริษัท
-		 เลข�นกุั�ริบริษิัทัและนกััลงทุนสมัพนัธ ์เป็นผู่ร้บัผ่ดิำชื้อับจดัำทำาเอักสารการเปิดำเผ่ยข้อัมลูำผ่า่นระบบอัเิลำก็ทรอันกิส์

ขอังตลำาดำหลำกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	การจดัำทำาแบบแสดำงรายการข้อัมลูำประจำาปี	(แบบ	56-1)	การจดัำทำารายงาน
ประจำาปี	(แบบ	56-2)	รวมทั�งเป็นผู่้ประสานงาน	(Contact	Person)	กับตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(“ตลำาดำ
หลำักทรัพย์ฯ”)	แลำะ	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	(“ก.ลำ.ต.”)	ผู่้ถึ้อัหุ้นสามารถึ
ตดิำตอ่ัสอับถึามขอ้ัมลูำขอังบรษัิท	ไดำท้่�	นางสาวอัาคร่า	ฐติชิื้ยวชัื้	เลำขานกุารบรษัิทแลำะนกัลำงทุนสมัพนัธ	์ไดำท้่�เบอัร์
โทรศัพท์	02-271-4213-6	หร้อัท่�	akeera@nep.co.th

-		 ฝ่�ยบัญชีและกั�ริเงิน	เป็นผู่้รับผ่ิดำชื้อับการจัดำทำาเอักสารเปิดำเผ่ยข้อัมูลำรายงานทางการเงิน	แลำะ	คำาอัธิบายแลำะ
การวเิคราะหผ์่ลำการดำำาเนนิงานแลำะฐานะทางการเงินขอังฝ่า่ยบรหิาร	บรษิทัไดำเ้ผ่ยแพรข่อ้ัมลูำขอังบรษิทัผ่า่นทาง
เว็บไซื้ต์	(www.nep.co.th)	เพ้�อัเป็นช่ื้อังทางแลำะอัำานวยความสะดำวกในการเข้าถึึงข้อัมูลำขอังบริษัท	รวมทั�งใช้ื้ 
ในการติดำต่อัส้�อัสารกับผู่้ถึ้อัหุ้น	นักลำงทุน	ผู่้สนใจทั�วไป	แลำะสาธารณชื้น	



50 รายงานประจำาปี 2563

• สิทธิในการจดำทะเบ่ยนเป็นเจ้าขอังหุ้น	การเปลำ่�ยนม้อัหร้อัการโอันสิทธิในหุ้น	บริษัทไดำ้มอับหมายให้	บริษัท	 
ศูนย์รับฝ่ากหลัำกทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัดำ	(“TSD”)	เป็นนายทะเบ่ยนหลำักทรัพย์ขอังบริษัท	ทำาหน้าท่�รับฝ่าก
หลำักทรัพย์ขอังบริษัท	จัดำเก็บแลำะดำูแลำข้อัมูลำขอังผู่้ถึ้อัหุ้นให้เป็นปัจจุบันอัยู่เสมอั	แลำะเป็นผู้่ให้บริการแก่ผู้่ถึ้อัหุ้น
ท่�ถึ้อัหลัำกทรัพย์ขอังบริษัท	เชื้่น	การอัอักใบหลำักทรัพย์	ฝ่ากใบหลัำกทรัพย์	ถึอันใบหลัำกทรัพย์	โอันแลำะรับโอัน 
หลำักทรัพย์	แลำะการจ่ายสิทธิประโยชื้น์ต่างๆ	ให้แก่ผู่้ถึ้อัหุ้น	ซื้ึ�งผู่้ถึ้อัหุ้นสามารถึติดำต่อักับ	TSD	ไดำ้โดำยตรงท่�	Call	
Center	02-009-9999	แลำะปัจจบัุน	TSD	ไดำเ้ปิดำบรกิาร	Investor	Portal	เพ้�อับรกิารข้อัมลูำผู้่ถึอ้ัหุ้นทางอิันเตอัรเ์นต็	
ซื้ึ�งผู่้ถึ้อัหุ้นสามารถึสมัครใชื้้บริการไดำ้ท่�	http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุื้มแลำะอัอักเส่ยงลำงคะแนนในท่�ประชุื้มผู่้ถึ้อัหุ้น	บริษัทให้ความสำาคัญกับการจัดำประชุื้ม
สามัญผู่ถ้ึอ้ัหุ้นประจำาปีเป็นอัย่างมาก	แลำะสง่เสรมิให้ผู่ถ้ึอ้ัหุ้นเข้ารว่มประชื้มุอัย่างพรอ้ัมเพร่ยงกนั	เพ้�อัให้ผู่ถ้ึอ้ัหุ้น 
ในฐานะเจา้ขอังกจิการ	ไดำม้ส่ว่นรว่มในการตดัำสนิใจเก่�ยวกบัเร้�อังสำาคญั	แลำะไดำร้บัรูผ้่ลำการดำำาเนนิงาน	การปฏิบัิติ
ตามนโยบายท่�ไดำ้กำาหนดำไว้	อั่กทั�ง	ยังถึ้อัว่าการจัดำประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นเป็นหน้าท่�แลำะความรับผ่ิดำชื้อับท่�ต้อังปฏิิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายแลำะตามแนวทางในคูม้่อั	AGM	Checklist	ท่�จดัำทำาขึ�นโดำยสมาคมสง่เสรมิผู้่ลำงทุนไทย	สมาคม
บริษัทจดำทะเบ่ยน	แลำะ	ก.ลำ.ต.	ซื้ึ�งดำำาเนินการด้ำวยความโปร่งใส	ถึูกต้อัง	ครบถึ้วนแลำะเป็นประโยชื้น์ต่อัผู่้ถึ้อัหุ้น
แลำะผู่้เก่�ยวข้อังทุกฝ่่าย	การตัดำสินใจในการเปลำ่�ยนแปลำงในนโยบายท่�สำาคัญขอังบริษัท	แลำะในสิทธิขอังผู่้ถึ้อัหุ้นท่�
คณะกรรมการบรษัิทตอ้ังขอัความเห็นชื้อับจากท่�ประชื้มุผู่ถ้ึอ้ัหุ้น	อัาทิ	การแกไ้ขข้อับงัคบัแลำะหนงัสอ้ับรคิณห์สนธิ
ขอังบริษัท	การลำดำทุนแลำะ/หร้อัการเพิ�มทุนรวมถึึงการอันุมัติรายการพิเศษ

• เปิดำโอักาสให้เสนอัระเบ่ยบวาระการประชืุ้มสามัญผู่้ถึ้อัหุ้น	แลำะเสนอัช้ื้�อับุคคลำเพ้�อัรับการพิจารณาเลำ้อักตั�งเป็น
กรรมการ

• สิทธิเลำ้อักตั�งแลำะถึอัดำถึอันกรรมการเป็นรายบุคคลำ
• สิทธิในการพิจารณากำาหนดำค่าตอับแทนกรรมการ
• สิทธิในการแต่งตั�งแลำะกำาหนดำค่าตอับแทนขอังผู่้สอับบัญชื้่อัิสระ
• สิทธิในการมอับฉันทะให้บุคคลำอั้�นเข้าประชืุ้มแลำะอัอักเส่ยงลำงคะแนนแทน
• สิทธิในการแสดำงความคิดำเห็น	ข้อัเสนอัแนะ	แลำะซื้ักถึามในการประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้น
• ในกรณีท่�ผ่ลำประกอับการขอังบริษัทม่กำาไร	แลำะไม่ม่ยอัดำขาดำทุนสะสม	ผู่้ถึ้อัหุ้นม่สิทธิจะไดำ้รับส่วนแบ่งกำาไรจาก

บริษัทในรูปแบบขอังเงินปันผ่ลำ

 1.2 การประช้มผู�ถืือหุ้้�น 

กั�ริเปิดโอกั�สให้ผู้ถ่อหุ้นเสนอริะเบียบว�ริะกั�ริปริะชุมส�มัญผู้ถ่อหุ้น และเสนอริ�ยช่�อบุค์ค์ลเพ่�อรัิบกั�ริพิจ�ริณ� 
เล่อกัตั้งเป็นกัริริมกั�ริบริิษััท
บริษัทเปิดำโอักาสให้ผู่้ถึ้อัหุ้นขอังบริษัทซื้ึ�งถึ้อัหุ้นแลำะม่สิทธิอัอักเส่ยงนับรวมกันไดำ้ไม่น้อัยกว่าร้อัยลำะ	0.25	ขอังจำานวน
หุน้ท่�มส่ิทธิอัอักเส่ยงขอังบริษทั	โดำยอัาจเปน็ผู่้ถึอ้ัหุน้รายเดำ่ยวหรอ้ัหลำายรายรวมกันก็ไดำ้	เสนอัเร้�อังท่�เหน็วา่สำาคัญแลำะ
ควรบรรจเุป็นระเบ่ยบวาระในการประชุื้มสามัญผู้่ถึอ้ัหุ้น	แลำะเสนอัรายชื้้�อับุคคลำท่�มค่วามรู	้ความสามารถึแลำะคณุสมบัติ
ท่�เหมาะสมเป็นกรรมการมายังบริษัท	โดำยม่กำาหนดำระยะเวลำาท่�เหมาะสมเพ่ยงพอั	ผู้่ถึ้อัหุ้นสามารถึนำาส่งข้อัเสนอั
มายังบริษัทลำ่วงหน้าก่อันการประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นตามรูปแบบแลำะวิธ่การท่�บริษัทกำาหนดำ	ในส่วนขอังวาระการประชืุ้มนั�น	 
คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจเุป็นระเบ่ยบวาระการประชุื้มในหนงัส้อัเชื้ญิประชื้มุผู่ถ้ึอ้ัหุ้น	 
สำาหรับข้อัเสนอัเก่�ยวกับบุคคลำเพ้�อัเข้ารับการพิจารณาเลำ้อักตั�งเป็นกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำ 
คา่ตอับแทนจะพิจารณาแลำะเสนอัตอ่ัคณะกรรมการบรษัิทเพ้�อัพจิารณาเสนอัผู้่ถึอ้ัหุ้นในการประชื้มุสามัญผู่ถ้ึอ้ัหุ้นตอ่ัไป	
สำาหรับเร้�อังท่�ไม่ผ่่านความเห็นชื้อับจากคณะกรรมการบริษัท	แลำะ/หร้อั	คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน	
บรษัิทจะแจง้ให้ผู่ถ้ึอ้ัหุ้นทราบพรอ้ัมช่ื้�แจงเหตผุ่ลำในการประชื้มุผู่ถ้ึอ้ัหุ้นบนเว็บไซื้ตข์อังบรษัิท	หรอ้ัชื้อ่ังทางการเผ่ยแพร่
ข้อัมูลำอั้�นท่�เหมาะสมต่อัไป
บริษัทไดำ้เปิดำโอักาสให้ผู่้ถึ้อัหุ้นรายย่อัยม่สิทธิเสนอัเพิ�มระเบ่ยบวาระการประชุื้มสามัญผู่้ถึ้อัหุ้น	ประจำาปี	2563	แลำะ
เสนอัรายชื้้�อับุคคลำท่�ม่คุณสมบัติเหมาะสมเพ้�อัรับการพิจารณาเลำ้อักตั�งเป็นการลำ่วงหน้า	ตั�งแต่วันท่�	1	ธันวาคม	2562	
ถึึงวันท่�	31	ธันวาคม	2562	โดำยบริษัทได้ำเผ่ยแพร่ข้อัมูลำดัำงกล่ำาวบนเว็บไซื้ต์บริษัทให้ผู้่ถึ้อัหุ้นทราบถึึงสิทธิแลำะวิธ่การ
เสนอัเพิ�มวาระ	รวมทั�งกำาหนดำระยะเวลำาสิ�นสุดำการเสนอัเพิ�มวาระ	เพ้�อัให้คณะกรรมการพิจารณาได้ำว่าจะบรรจุ	หร้อั	
ไม่บรรจุเป็นวาระในหนังส้อันัดำประชืุ้ม	แลำะวิธ่การเสนอัช้ื้�อับุคคลำท่�ม่คุณสมบัติเหมาะสมเพ้�อัรับการพิจารณาเลำ้อักตั�ง 
เป็นกรรมการบริษัทต่อัคณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน	เพ้�อัพิจารณาคัดำเลำ้อักแลำะให้ความเห็นต่อั 
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คณะกรรมการบริษัทเพ้�อัเสนอัต่อัท่�ประชุื้มผู่้ถึ้อัหุ้นเลำ้อักตั�งเป็นกรรมการบริษัท	โดำยบริษัทได้ำแจ้งการเผ่ยแพร่ข้อัมูลำ
ผ่่านระบบข่าวขอังตลำาดำหลำักทรัพย์ฯ	แลำะเว็บไซื้ต์บริษัท	เพ้�อัให้ผู่้ถึ้อัหุ้นทราบลำ่วงหน้า
กั�ริกัำ�หนดวัน เวล� สถ�นที�ในกั�ริปริะชุมผู้ถ่อหุ้น
คณะกรรมการบริษัทจัดำให้ม่การประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นเป็นการประชืุ้มสามัญประจำาปี	ปีลำะ	1	ครั�งภัายใน	4	เดำ้อัน	นับแต่ 
วนัสิ�นสดุำรอับปีบัญช่ื้ขอังบรษัิท	แลำะในกรณท่ี�มค่วามจำาเป็นเรง่ด่ำวนท่�ตอ้ังเสนอัวาระพเิศษ	ซึื้�งสง่ผ่ลำกระทบตอ่ัผ่ลำประโยชื้น ์
ขอังผู่้ถึ้อัหุ้น	หร้อัเก่�ยวข้อังกับเง้�อันไขกฎเกณฑ์์ท่�ต้อังไดำ้รับการพิจารณาแลำะอันุมัติจากผู่้ถึ้อัหุ้น	บริษัทจะเร่ยกประชืุ้ม
วิสามัญผู่้ถึ้อัหุ้นเป็นกรณีไป
ในปี	2563	บริษัทไดำ้จัดำการประชืุ้มสามัญผู่้ถึ้อัหุ้น	เม้�อัวันพฤหัสบดำ่ท่�	23	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้อังบอัลำลำูม	เอั	ชื้ั�น	7	 
โรงแรมเดำอัะเวสทิน	แกรนด์ำ	สุขุมวิท	เลำขท่�	259	ซื้อัยสุขุมวิท	19	ถึนน	สุขุมวิท	แขวงคลำอังเตยเหน่อั	เขตวัฒนา	
กรุงเทพมหานคร	โดำยสถึานท่�ท่�ใชื้้ในการจัดำประชืุ้มกว้างขวางสามารถึรอังรับผู่้เข้าร่วมประชืุ้มเป็นจำานวนมาก	อ่ักทั�ง
เส้นทางระบบการขนส่งสะดำวก	เดำินทางไปมาสะดำวกทั�งรถึสาธารณะแลำะรถึไฟฟ้า	ทั�งนี�	บริษัทคำานึงถึึงความสะดำวก
ขอังผู่ถ้ึอ้ัหุ้นในการคดัำเลำอ้ักสถึานท่�ในการจดัำการประชื้มุผู่ถ้ึอ้ัหุ้นให้เดำนิทางไปไดำง้า่ย	อ่ักทั�งไดำจ้ดัำสิ�งอัำานวยความสะดำวก 
ท่�จำาเป็นสำาหรับการประชืุ้มอัย่างครบถึ้วน	เชื้่น	ระบบคอัมพิวเตอัร์	 เคร้�อังถ่ึายเอักสาร	เคร้�อังโสตทัศนูปกรณ์	 
เคร้�อังขยายเส่ยง	ระบบบาร์โคด้ำท่�ใชื้ใ้นการลำงทะเบ่ยนสำาหรบัเขา้ประชุื้มแลำะการลำงคะแนนเส่ยง	โดำยใช้ื้บรกิารระบบการ
จดัำการประชื้มุขอัง	บรษัิท	อันิเวนท์เทค	ซื้สิเท็มส	์(ประเทศไทย)	จำากดัำ	ทำาให้การนบัคะแนนเสย่งมค่วามถึกูตอ้ังแมน่ยำา	
สะดำวก	โปรง่ใส	สามารถึตรวจสอับข้อัมูลำได้ำตลำอัดำเวลำา	แลำะจดัำให้มผู่่ต้รวจสอับการนบัคะแนนเส่ยงในการประชุื้มผู่ถ้ึอ้ัหุ้น	 
บริษัทม่นโยบายในการอัำานวยความสะดำวกแลำะส่งเสริมให้ผู่้ถึ้อัหุ้นรวมทั�งนักลำงทุนสถึาบันเข้าร่วมประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้น
กั�ริส่งหนังส่อนัดปริะชุม
คณะกรรมการบรษัิทม่นโยบายสง่เสรมิให้ผู่ถ้ึอ้ัหุ้นไดำม้ส่ว่นรว่มในการตดัำสนิใจ	โดำยการได้ำรบัข้อัมูลำข่าวแลำะม่เวลำาศกึษา
กอ่ันวนัประชุื้มอัย่างเพ่ยงพอั	แลำะเหมาะสม	บรษัิทได้ำแจง้กำาหนดำวนัประชุื้ม	เวลำา	แลำะสถึานท่�ประชุื้ม	แลำะระเบ่ยบวาระ
การประชื้มุอัย่างชัื้ดำเจน	พรอ้ัมขอ้ัมลูำท่�เก่�ยวข้อัง	มก่ารระบุวตัถุึประสงคแ์ลำะเหตผุ่ลำขอัง	แตล่ำะวาระท่�เสนอัอัย่างชัื้ดำเจน	
ม่การระบุความเห็นขอังคณะกรรมการในแต่ลำะวาระท่�เสนอัต่อัท่�ประชืุ้มให้กับผู่้ถึ้อัหุ้นรับทราบโดำยผ่่านช่ื้อังทางขอัง 
ตลำาดำหลัำกทรพัย์ฯ	ภัายในวนัเดำย่วกนักบัท่�คณะกรรมการม่มตใิห้เรย่กประชื้มุสามญัผู่ถ้ึอ้ัหุ้น	ประจำาปี	2563	รวมทั�งไดำม้ก่าร
ลำงโฆษณาคำาบอักกลำา่วนดัำประชื้มุตดิำตอ่ักนั	3	วนัแลำะไม่นอ้ัยกวา่	3	วนักอ่ันวันประชื้มุตามพระราชื้บัญญัตมิหาชื้นจำากดัำ	 
พร้อัมแจ้งหมายเลำขโทรศัพท์เพ้�อัสะดำวกในการสอับถึามรายลำะเอั่ยดำเพิ�มเติมในกรณีม่ข้อัสงสัย
บริษัทไดำ้ม่การจัดำส่งหนังส้อัเชื้ิญประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นซึื้�งไดำ้ระบุรายลำะเอ่ัยดำวัน	เวลำา	สถึานท่�พร้อัมแผ่นท่�แสดำงสถึานท่�
ประชืุ้ม	ระเบ่ยบวาระการประชืุ้มพร้อัมทั�งข้อัมูลำประกอับการประชืุ้มในแต่ลำะวาระ	ซื้ึ�งไดำ้ระบุรายลำะเอ่ัยดำความเป็นมา
ขอังเร้�อังนั�นๆ	อัย่างเพ่ยงพอัต่อัการตัดำสินใจ	ทั�งนี�	ในแต่ลำะวาระม่การระบุอัย่างชื้ัดำเจนว่าเป็นเร้�อังท่�จะเสนอัเพ้�อัทราบ
หร้อัเพ้�อัพจิารณา	แลำว้แตก่รณ	ีโดำยมค่วามเห็นชื้อับขอังคณะกรรมการบรษัิทในแตล่ำะวาระประกอับด้ำวย	เพ้�อัให้ผู่ถ้ึอ้ัหุ้น 
ใชื้้ประกอับการพิจารณาตัดำสินใจลำงมติในแต่ลำะเร้�อัง	
ในปี	2563	บริษัทไดำ้จัดำส่งหนังส้อันัดำประชืุ้มให้แก่ผู่้ถึ้อัหุ้น	เพ้�อัทราบลำ่วงหน้าอัย่างน้อัย	14	วัน	ก่อันการประชืุ้ม	แลำะ
ไดำน้ำารายลำะเอ่ัยดำหนงัสอ้ัเชื้ญิประชื้มุผู่ถ้้ึอัหุ้น	พรอ้ัมทั�งขอ้ัมูลำประกอับการประชื้มุแตล่ำะวาระขึ�นเผ่ยแพร่ในเว็บไซื้ตข์อัง
บริษัท	(	www.nep.co.th)	ลำ่วงหน้าก่อันการประชืุ้ม	30	วัน	เพ้�อัให้ผู่้ถึ้อัหุ้นม่เวลำาศึกษาแลำะทำาความเข้าใจเก่�ยวกับเร้�อัง
สำาคัญอัย่างเพ่ยงพอั	พร้อัมจัดำให้ม่หมายเลำขโทรศัพท์ติดำต่อัเพ้�อัสอับถึามรายลำะเอั่ยดำเพิ�มเติมในกรณีม่ข้อัสงสัย	โดำย
เอักสารท่�นำาส่งพร้อัมหนังส้อัเชื้ิญประชืุ้ม	ประกอับไปดำ้วย	
1)		 แบบฟอัรม์การลำงทะเบ่ยนซึื้�งตดิำบาร์โคด้ำขอังผู่ถ้ึอ้ัหุ้นแตล่ำะคนเพ้�อัอัำานวยความสะดำวกแลำะรวดำเรว็ในการลำงทะเบ่ยน

เข้าร่วมประชืุ้ม
2)		 รายงานการประชื้มุครั�งกอ่ันท่�เสนอัให้ท่�ประชื้มุผู่ถ้ึอ้ัหุ้นพจิารณารบัรอัง	ซื้ึ�งมข้่อัมลูำรายลำะเอ่ัยดำตา่งๆ	อัย่างครบถึว้น	 

ไม่ว่าจะเปน็จำานวนคณะกรรมการบรษัิท	รายช้ื้�อัแลำะตำาแหนง่ขอังคณะกรรมการท่�เขา้รว่มประชื้มุ	รายช้ื้�อัผู้่บรหิาร 
ท่�เข้าร่วมประชืุ้ม	จำานวนผู้่ถึ้อัหุ้นทั�งหมดำ	จำานวนผู้่ถึ้อัหุ้นท่�มาประชืุ้มดำ้วยตนเอัง	จำานวนผู้่ถึ้อัหุ้นท่�ไดำ้รับ 
มอับฉันทะเข้ารว่มประชื้มุมก่ารบันทึกการแจง้วธิก่ารลำงคะแนนแลำะนบัคะแนนให้ผู่ถ้ึอ้ัหุ้นทราบกอ่ันเริ�มการประชื้มุ
ตามวาระแลำะให้มก่ารใชื้บั้ตรลำงคะแนนในแตล่ำะวาระการประชุื้มมก่ารลำงคะแนนเสย่งแลำะบันทึกมตขิอังท่�ประชื้มุไว้
อัย่างชื้ัดำเจนในรายงานการประชืุ้ม	โดำยม่การบันทึกจำานวนคะแนนเส่ยงท่�ไดำ้รับในแต่ลำะวาระชื้ัดำเจนว่า	เห็นดำ้วย	
ไม่เห็นด้ำวย	งดำอัอักเส่ยง	แลำะบัตรเส่ย	เป็นจำานวนเท่าใดำในแต่ลำะวาระ	ม่การบันทึกประเด็ำนคำาถึามคำาตอับขอัง 
ผู่้ถึ้อัหุ้นซื้ักถึามไว้ในรายงานการประชืุ้มเพ้�อัให้ผู่้ถึ้อัหุ้นท่�ไม่ไดำ้เข้าร่วมประชืุ้มรับทราบ
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3)		 รายงานประจำาปี	ซื้ึ�งม่ข้อัมูลำเก่�ยวกับนโยบายการบริหารงานขอังบริษัท	การดำำาเนินธุรกิจ	ผ่ลำการดำำาเนินงาน 
ขอังบรษัิท	ในรอับปีท่�ผ่า่นมา	รวมทั�งงบการเงนิพรอ้ัมหมายเหตปุระกอับงบการเงนิ	แลำะรายงานขอังผู้่สอับบัญช่ื้	
ซื้ึ�งจัดำส่งในรูปแบบ	QR	Code	ให้แก่ผู่้ถึ้อัหุ้นทุกคน	แลำะจัดำส่งในรูปเลำ่มเอักสารให้แก่ผู่้ถึ้อัหุ้นท่�แจ้งความประสงค์
ขอัรับเท่านั�น

4)		 ประวัติย่อัแลำะข้อัมูลำเบ้�อังต้นขอังผู่้ท่�จะเข้าดำำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่�ครบวาระ
5)		 ข้อัมูลำขอังผู่้สอับบัญชื้่ท่�ไดำ้รับการเสนอัชื้้�อัให้เป็นผู่้สอับบัญชื้่ขอังบริษัทในปีนั�นๆ	
6)		 หนังส้อัมอับฉันทะ	ตามแบบท่�กำาหนดำ	พร้อัมรายชื้้�อัแลำะประวัติกรรมการอัิสระท่�เสนอัชื้้�อัให้เป็น	ผู่้รับมอับฉันทะ
7)		 ประวัติกรรมการอัิสระท่�บริษัทเสนอัชื้้�อัให้เป็นผู่้รับมอับฉันทะจากผู่้ถึ้อัหุ้น
8)		 นิยามกรรมการอัิสระ
9)		 เอักสารหลัำกฐานแสดำงสทิธขิอังผู้่เข้ารว่มประชุื้มท่�จะตอ้ังแสดำงตนประกอับการเข้ารว่มประชุื้ม	วธิก่ารมอับฉันทะ
10)		ข้อับังคับขอังบริษัท	ท่�เก่�ยวข้อังกับการประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้น
11)		แผ่นท่�สถึานท่�จัดำการประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้น	พร้อัมท่�อัยู่เบอัร์โทรศัพท์เพ้�อัสะดำวกในการติดำต่อัสอับถึามเส้นทาง
12)		รายลำะเอั่ยดำขอังวาระท่�เสนอัต่อัท่�ประชืุ้มพิจารณา
โดำยบริษัทไดำ้มอับหมายให้	TSD	ซื้ึ�งเป็นนายทะเบ่ยนหลำักทรัพย์ขอังบริษัท	เป็นผู่้ดำำาเนินการจัดำส่งเอักสารเชื้ิญประชืุ้ม
ให้แก่ผู่้ถึ้อัหุ้น	ตามข้อักฎหมายท่�ให้บริษัทจดำทะเบ่ยนจัดำส่งหนังส้อัเชื้ิญประชืุ้มให้แก่ผู่้ถึ้อัหุ้นเป็นการลำ่วงหน้าอัย่าง
น้อัย	14	วันก่อันการประชืุ้ม

  กั�ริมอบฉันทะให้บุค์ค์ลอ่�นเข้�ปริะชุมผู้ถ่อหุ้นและออกัเสียงลงค์ะแนนแทน
ในกรณีท่�ผู่้ถึ้อัหุ้นไม่สามารถึเข้าร่วมประชืุ้มดำ้วยตนเอังไดำ้	บริษัทเปิดำโอักาสให้ผู่้ถึ้อัหุ้นสามารถึมอับฉันทะให้บุคคลำอั้�น 
เข้าร่วมประชุื้มแลำะอัอักเส่ยงลำงคะแนนแทนตนไดำ้	หร้อัจะมอับให้กรรมการอิัสระขอังบริษัทท่�บริษัทได้ำแนบประวัติ
กรรมการอัสิระไปพรอ้ัมหนงัสอ้ันดัำประชื้มุเป็นผู่ร้บัมอับฉันทะ	โดำยกรอักเอักสารหนงัส้อัมอับฉันทะแบบ	ข.	ซึื้�งผู่ถ้ึอ้ัหุ้น 
สามารถึกำาหนดำทิศทางการลำงคะแนนไดำ้	ตามรายลำะเอ่ัยดำวิธ่การมอับฉันทะท่�บริษัทจัดำส่งให้พร้อัมกับหนังส้อั 
นดัำประชุื้ม	หรอ้ัผู่ถ้ึอ้ัหุ้นสามารถึดำาวน์โหลำดำหนงัส้อัมอับฉันทะผ่่านทางเวบ็ไซื้ตข์อังบรษัิท	www.nep.co.th	เพ้�อัเป็นการ
อัำานวยความสะดำวกให้แก่ผู่้ถึ้อัหุ้น

  กั�ริเข้�ริ่วมปริะชุมและกั�ริลงทะเบียน
บริษัทจัดำให้ม่การลำงทะเบ่ยนเข้าร่วมประชืุ้มลำ่วงหน้า	2	ชื้ั�วโมงก่อันการประชืุ้ม	แลำะจัดำอัากรแสตมป์ไว้บริการแก่ 
ผู่้ถึ้อัหุ้นโดำยไม่ม่ค่าใช้ื้จ่าย	รวมทั�งไดำ้นำาระบบคอัมพิวเตอัร์มาใช้ื้ในการลำงทะเบ่ยน	แลำะจัดำเตร่ยมใบลำงคะแนน	เพ้�อั
เป็นการอัำานวยความสะดำวกให้แกผู้่่ถึอ้ัหุ้น	โดำยผู้่ถึอ้ัหุ้นท่�เดิำนทางมาภัายหลำงัจากการเริ�มประชื้มุแล้ำวสามารถึลำงทะเบ่ยน
เพ้�อัเขา้ร่วมประชุื้มไดำต้ลำอัดำเวลำาจนถึงึเวลำาเลำกิประชุื้ม	โดำยไม่จำากดัำสทิธิในการเข้ารว่มประชุื้มเพ้�อัอัอักเส่ยงลำงคะแนน
ในระเบ่ยบวาระท่�อัยู่ในระหว่างการพิจารณา	แลำะยังไม่ไดำ้ม่การลำงมติซื้ึ�งเป็นการเปิดำโอักาสให้ผู่้ถึ้อัหุ้นสามารถึเลำ้อักว่า
จะเข้ารว่มประชุื้มในทุกวาระหร้อัเฉพาะวาระท่�ตอ้ังการลำงคะแนนก็ไดำ	้สำาหรบัการตรวจสอับเอักสารการเข้ารว่มประชื้มุ
แลำะการแสดำงหลำักฐานประกอับนั�น	บริษัทไดำ้แจ้งรายลำะเอั่ยดำเป็นลำายลำักษณ์อัักษรในหนังส้อัเชื้ิญประชืุ้มลำ่วงหน้าแลำ้ว	
ซื้ึ�งจะม่พนักงานท่�รับผ่ิดำชื้อับในการตรวจสอับเอักสารคอัยอัำานวยความสะดำวกให้	ซื้ึ�งจะไม่ยุ่งยากซัื้บซื้้อันแต่อัย่างใดำ	
แลำะ	ม่การจัดำเลำ่�ยงขอังว่างรับรอังแก่ผู่้ถึ้อัหุ้นทุกท่าน

  ริะหว่�งกั�ริปริะชุม
กอ่ันการประชื้มุสามัญผู่ถ้้ึอัหุ้น	ประจำาปี	2563	ประธานกรรมการซื้ึ�งเป็นประธานท่�ประชื้มุไดำก้ลำา่วแนะนำาคณะกรรมการ
บริษัท	คณะอันุกรรมการทุกคณะ	ฝ่่ายบริหาร	ผู่้สอับบัญช่ื้	แลำะท่�ปรึกษากฎหมายท่�เข้าร่วมประชืุ้ม	(ทั�งรายช้ื้�อัแลำะ
ตำาแหน่งอัย่างลำะเอั่ยดำ)	โดำยมอับหมายให้กรรมการผู้่จัดำการแจ้งให้ท่�ประชุื้มทราบอังค์ประชุื้ม	แลำะมอับหมายให้
เลำขานุการบริษัทแจ้งให้ทราบเก่�ยวกับหลัำกเกณฑ์์ในการอัอักเส่ยงลำงคะแนน	แลำะการนับคะแนนในแต่ลำะวาระ	เพ้�อั
ให้เป็นไปตามข้อัพึงปฏิิบัติสำาหรับการจัดำการประชุื้มผู้่ถึ้อัหุ้นขอังบริษัทจดำทะเบ่ยนในตลำาดำหลัำกทรัพย์ฯ	โดำยช่ื้�แจง 
รายลำะเอั่ยดำว่า	ในการลำงคะแนนเส่ยง	ผู่้ถึ้อัหุ้นคนหนึ�งจะม่คะแนนเส่ยงเท่ากับ	1	หุ้นต่อั	1	เส่ยง	ก่อันลำงมติแต่ลำะวาระ
จะทำาการถึาม	แลำะนับคะแนนเส่ยงเฉพาะผู่้ถึ้อัหุ้นท่�ประสงค์ลำงคะแนนเส่ยงไม่เห็นดำ้วยแลำะงดำอัอักเส่ยงเท่านั�น	บริษัท 
จดัำให้มบั่ตรลำงคะแนนในทุกเร้�อังท่�เสนอัตอ่ัท่�ประชุื้ม	ซื้ึ�งผู่เ้ข้ารว่มประชุื้มทุกคนจะได้ำรบัเม้�อัลำงทะเบ่ยนเขา้รว่มการประชุื้ม	 
แลำะใช้ื้วิธ่การอัอักเส่ยงท่�ไม่ยุ่งยากโดำยการยกม้อัหากไม่เห็นด้ำวยหร้อังดำอัอักเส่ยง	เพ้�อัเจ้าหน้าท่�ขอังบริษัทไปรับบัตร
ลำงคะแนน	โดำยใชื้้ระบบคอัมพิวเตอัร์แลำะระบบบาร์โค้ดำชื้่วยในการนับคะแนนเส่ยง	แลำะจะนำาคะแนนเส่ยงไม่เห็นดำ้วย
แลำะงดำอัอักเส่ยงไปหักอัอักจากเส่ยงทั�งหมดำท่�เข้าประชุื้ม	ส่วนท่�เหลำ้อัจะถึ้อัว่าเป็นคะแนนเส่ยงท่�เห็นด้ำวยในวาระนั�นๆ	
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แลำะหากไม่ม่ท่านใดำอัอักเส่ยงไม่เห็นด้ำวยแลำะงดำอัอักเส่ยง	ให้ถึ้อัว่าวาระนั�นท่�ประชืุ้มม่มติเป็นเอักฉันท์	หลำังจากนั�น 
จะแจ้งผ่ลำการนับคะแนนเส่ยงให้ท่�ประชุื้มทราบทุกวาระก่อันเสร็จสิ�นวาระนั�นๆ	ทั�งนี�	บริษัทไดำ้เชื้ิญท่�ปรึกษากฎหมาย
จากบริษัท	บางกอักแบริสเตอัร์แอันด์ำบิสสิเนส	จำากัดำ	เข้าร่วมประชุื้มดำ้วย	เพ้�อัเป็นคนกลำางในการทำาหน้าท่� 
ตรวจสอับการนับคะแนนเส่ยงให้เป็นไปอัย่างโปร่งใส	ถึูกต้อังตามข้อักำาหนดำ	แลำะระเบ่ยบขอังบริษัท
บรษัิทไดำด้ำำาเนนิการประชื้มุตามลำำาดำบัท่�กำาหนดำในวาระการประชื้มุตามหนงัสอ้ัเชื้ญิประชื้มุท่�ไดำส้ง่ให้กบัผู่ถ้ึอ้ัหุ้น	ดำว้ยการ
ให้ข้อัมลูำท่�ถึกูตอ้ัง	ชื้ดัำเจน	แลำะครบถึว้น	ในแตล่ำะวาระมก่ารลำงมตขิอังท่�ประชื้มุ	บรษัิทไดำจ้ดัำให้มก่ารลำงคะแนนเสย่งแลำะ
บันทึกมตขิอังท่�ประชื้มุแลำะบันทึกจำานวนคะแนนเสย่งท่�ไดำร้บัในแตล่ำะวาระไวอ้ัย่างชื้ดัำเจนในรายงานการประชื้มุผู่ถ้ึอ้ัหุ้น
ว่า	เห็นดำ้วย	ไม่เห็นดำ้วย	งดำอัอักเส่ยง	แลำะบัตรเส่ย	เป็นจำานวนเท่าใดำ	อั่กทั�ง	บริษัทไดำ้เปิดำโอักาสให้ผู่้ถึ้อัหุ้นสอับถึาม
ข้อัมลูำในแตล่ำะวาระไดำ	้หากผู้่ถึอ้ัหุ้นท่านใดำประสงคจ์ะแจง้ความคดิำเห็นหร้อัข้อัเสนอัแนะโดำยรวมตอ่ับรษัิทสามารถึแจง้
ไดำ้ในวาระอ้ั�นๆ	ทั�งนี�	บริษัทได้ำมอับหมายให้เลำขานุการบริษัทเป็นผู้่บันทึกแลำะจัดำทำารายงานการประชุื้มอัย่างลำะเอ่ัยดำ	
เพ้�อัเสนอัต่อัผู้่ถึ้อัหุ้นให้ทราบหลำังจากการประชืุ้มเสร็จสิ�นแล้ำวผ่่านช่ื้อังทางตลำาดำหลำักทรัพย์ฯ	แลำะเว็บไซื้ต์ขอังบริษัท	
www.nep.co.th	เพ้�อัเป็นเอักสารตรวจสอับแลำะอั้างอัิงไดำ้

  หลังกั�ริปริะชุม
บรษัิทไดำแ้จง้แลำะเปิดำเผ่ยมตทิ่�ประชื้มุสามัญผู่ถ้ึอ้ัหุ้น	ประจำาปี	2563	โดำยจดัำสง่ทั�งรปูแบบเอักสาร	แลำะข้อัมูลำผ่า่นทางส้�อั 
อัิเลำ็กทรอันิกส์ขอังตลำาดำหลำักทรัพย์ฯ	ภัายในชื้่วงเย็นวันประชืุ้มหลำังจากเสร็จสิ�นการประชืุ้ม	(วันท่�	23	กรกฎาคม	
2563)	แลำะจัดำส่งรายงานสรุปผ่ลำการลำงมติในท่�ประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้น	ระบุผ่ลำการอัอักเส่ยงลำงคะแนนพร้อัมสัดำส่วนคะแนน
อัย่างลำะเอั่ยดำทั�ง	“เห็นดำ้วย”	”ไม่เห็นดำ้วย”	“งดำอัอักเส่ยง”	“บัตรเส่ย”	ในแต่ลำะวาระ	รวมทั�ง	นำาส่งรายงานการประชืุ้ม	
ซื้ึ�งไดำ้บันทึกรายลำะเอ่ัยดำพร้อัมข้อัซื้ักถึามขอังผู่้ถึ้อัหุ้นในแต่ลำะวาระอัย่างลำะเอ่ัยดำให้กับตลำาดำหลำักทรัพย์ฯ	ภัายใน	 
14	วัน	แลำะเปิดำเผ่ยรายงานการประชืุ้มพร้อัมผ่ลำการลำงคะแนนอัย่างลำะเอั่ยดำไว้บนเว็บไซื้ต์ขอังบริษัท

2)	 การปฏิิบัติต่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่างเท่าเทียมกัน	
บริษัทให้ความสำาคัญแลำะปฏิิบัติต่อัผู่้ถึ้อัหุ้นทุกรายซื้ึ�งรวมถึึงผู่้ถึ้อัหุ้นส่วนน้อัยแลำะผู่้ถึ้อัหุ้นต่างชื้าติอัย่างเท่าเท่ยมกันแลำะ 
เป็นธรรมโดำยไม่คำานึงถึึงเพศ	อัายุ	เช้ื้�อัชื้าติ	สัญชื้าติ	ศาสนา	ความเช้ื้�อั	ฐานะทางสังคมหร้อัความคิดำเห็นทางการเม้อัง	 
เพ้�อัสร้างความมั�นใจให้กับผู่้ถึ้อัหุ้นในการลำงทุนกับบริษัท

	 ทั�งนี�	บริษัทม่แนวทางในการปฏิิบัติเพ้�อัรักษาไว้ซื้ึ�งสิทธิแลำะความเท่าเท่ยมกันขอังผู่้ถึ้อัหุ้น	ดำังนี�
2.1		บรษัิทกำาหนดำให้สทิธอิัอักเส่ยงในท่�ประชุื้มฯ	เป็นไปตามจำานวนหุ้นท่�ผู่ถ้ึอ้ัหุ้นถึอ้ัอัยู่	โดำยกำาหนดำให้หนึ�งหุ้นม่สทิธเิท่ากบั

หนึ�งเส่ยง
2.2		บริษัทส่งเสริมให้ผู่้ถึ้อัหุ้นใชื้้ประโยชื้น์ระบบสารสนเทศขอังบริษัทไดำ้อัย่างเต็มท่�	โดำยการเผ่ยแพร่ข่าวสารไว้ในเว็บไซื้ต์

ขอังบริษัท	www.nep.co.th	ซึื้�งวาระการประชุื้มจะช่ื้วยให้ผู้่ถึ้อัหุ้นสามารถึเข้าถึึงข้อัมูลำได้ำอัย่างทั�วถึึง	เพ่ยงพอั	แลำะ 
ทันเวลำา	

2.3		ในกรณีท่�ม่การรายการท่�เก่�ยวโยงท่�เข้าข่ายท่�จะต้อังเปิดำเผ่ยข้อัมูลำหร้อัขอัอันุมัติจากผู้่ถึ้อัหุ้นตามข้อักำาหนดำขอัง
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลำกัทรัพยแ์ลำะตลำาดำหลำักทรัพย	์(ก.ลำ.ต.)	ก่อันการทำารายการ	บริษัทจะไดำ้มก่ารเปดิำเผ่ย 
รายลำะเอ่ัยดำแลำะเหตุผ่ลำขอังการทำารายการ	ข้อัมูลำเก่�ยวกับช้ื้�อัแลำะความสัมพันธ์ขอังบุคคลำท่�เก่�ยวโยง	นโยบายการ
กำาหนดำราคาแลำะมูลำค่าขอังรายการ	รวมทั�งความเห็นขอังคณะกรรมการเก่�ยวกับรายการดำังกลำ่าวให้กับผู่้ถึ้อัหุ้นทราบ
อัย่างชัื้ดำเจน	แลำะจะเปิดำเผ่ยไว้ในรายงานประจำาปีวา่	รายการระหวา่งกนัได้ำกระทำาอัย่างยุตธิรรมโดำยคำานงึถึึงผ่ลำประโยชื้น์
สูงสุดำขอังบริษัทเป็นสำาคัญเสม้อันกับการทำารายการกับบุคคลำภัายนอัก	(Arm’s	Length	Basis)

2.4		บริษัทไดำ้เปิดำโอักาสให้ผู่้ถึ้อัหุ้นเสนอัชื้้�อับุคคลำเพ้�อัดำำารงตำาแหน่งกรรมการแลำะเสนอัวาระการประชืุ้มลำ่วงหน้าก่อันวัน 
ประชืุ้มสามัญผู่้ถึ้อัหุ้น	ซื้ึ�งไดำ้เผ่ยแพร่รายลำะเอั่ยดำไว้บนเว็บไซื้ต์ขอังบริษัท	ชื้่วงเวลำา	1	เดำ้อันจนถึึงวันสิ�นสุดำรอับปีบัญชื้่
ขอังบริษัท

2.5		ในการประชุื้มผู่้ถึ้อัหุ้นสามัญประจำาปี	ประธานจะดำำาเนินการประชุื้มตามลำำาดำับวาระการประชุื้ม	แลำะไม่ม่การเพิ�มวาระ
การประชืุ้มโดำยไม่แจ้งให้ผู่้ถึ้อัหุ้นทราบลำ่วงหน้า

2.6		บรษัิทได้ำอัำานวยความสะดำวกแกผู้่่ถึอ้ัหุ้นท่�ไมส่ามารถึเข้ารว่มประชุื้มดำว้ยตนเอัง	โดำยการสง่มอับแบบมอับฉันทะทั�งแบบ	
ก.	แลำะแบบ	ข.	ไปพร้อัมกับหนังส้อันัดำประชืุ้ม

2.7		ในหนงัส้อันดัำประชุื้มผู่ถ้ึอ้ัหุ้น	บรษัิทไดำม้ก่ารระบุให้ทราบถึึงเอักสาร/หลำกัฐานรวมทั�งคำาแนะนำาขั�นตอันในการมอับฉันทะ
ให้ผู้่ถึอ้ัหุ้นทราบในหนงัส้อันดัำประชุื้ม	เพ้�อัให้ผู้่ถึอ้ัหุ้นสามารถึจดัำเตร่ยมได้ำอัย่างถูึกตอ้ังแลำะไมเ่กดิำปัญหาในการเข้ารว่ม
ประชืุ้มขอังผู่้รับมอับฉันทะ
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2.8		การเลำ้อักตั�งกรรมการ	บริษัทกำาหนดำให้ผู่้ถึ้อัหุ้นแต่ลำะรายใชื้้คะแนนเส่ยงท่�ม่อัยู่ทั�งหมดำเลำ้อักตั�งบุคคลำคนเดำ่ยวหร้อั 
หลำายคนเป็นกรรมการก็ได้ำ	แต่จะแบ่งคะแนนเส่ยงให้แก่ผู่้ใดำมากน้อัยเพ่ยงใดำไม่ได้ำ	โดำยบริษัทเปิดำโอักาสให้บุคคลำซึื้�ง 
ไดำร้บัคะแนนเสย่งสงูตามลำำาดำบัลำงมาเป็นผู่ไ้ดำร้บัการเลำอ้ักตั�งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่�จะพงึเลำอ้ักตั�งในครั�งนั�น

2.9		บรษัิทไดำจ้ดัำทำาบัตรลำงคะแนนเสย่ง	สำาหรบัให้ผู้่ถึอ้ัหุ้นใช้ื้ในการอัอักเสย่งแตล่ำะวาระ	โดำยเฉพาะในกรณท่ี�ผู่ถ้ึอ้ัหุ้นตอ้ังการ
อัอักเส่ยงไม่เห็นดำ้วยหร้อังดำอัอักเส่ยงเพ้�อัความโปร่งใสแลำะตรวจสอับไดำ้	ในกรณีม่ข้อัโต้แย้งในภัายหลัำง	โดำยใชื้้ระบบ
คอัมพิวเตอัร์แลำะระบบบาร์โค้ดำ	รวมทั�งจัดำให้ม่ผู่้ตรวจสอับการนับคะแนนเส่ยงในการประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้น	แลำะเปิดำเผ่ย 
ในรายงานการประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้น

2.10	บริษัทไดำ้นำาเสนอัหนังส้อัเชื้ิญประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซื้ต์ขอังบริษัทล่ำวงหน้าอัย่างน้อัย	30	วัน	โดำยเผ่ย
แพร่เม้�อัวันท่�	22	มิถึุนายน	2563	รวมทั�งไดำ้ม่การลำงโฆษณาเชื้ิญประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้นในหนังส้อัพิมพ์ลำ่วงหน้าไม่น้อัยกว่า	
3	วันก่อันการประชืุ้ม	เป็นระยะเวลำา	3	วันติดำต่อักัน

2.11	บริษัทไดำ้ม่การส่งหนังส้อัเชื้ิญประชืุ้มแลำะเอักสารประกอับการประชืุ้มเป็นภัาษาอัังกฤษให้กับผู่้ถึ้อัหุ้นต่างชื้าติ	เพ้�อั
เป็นการอัำานวยความสะดำวก	โดำยบริษัทตระหนักว่าผู่้ถึ้อัหุ้นทุกรายม่สิทธิเท่าเท่ยมกันในการใช้ื้สิทธิขอังตนในฐานะ 
ผู่้ถึ้อัหุ้น

2.12	บรษัิทม่มาตรการป้อังกนัการใช้ื้ข้อัมูลำภัายใน	โดำยมิชื้อับขอังบุคคลำท่�เก่�ยวข้อัง	โดำยกำาหนดำให้คณะกรรมการแลำะผู้่บรหิาร	 
ซื้ึ�งหมายถึึงคู่สมรส	แลำะบุตรท่�ยังไม่บรรลำุนิติภัาวะ	เม้�อัม่การเปลำ่�ยนแปลำงการถึ้อัหลำักทรัพย์บริษัท	จะต้อังแจ้งให้ 
เจา้หนา้ท่�สำานกัเลำขานกุารบรษัิททราบทันท่	เพ้�อัจะได้ำรายงานการเปลำ่�ยนแปลำงการถึอ้ัหลัำกทรพัย์ดัำงกล่ำาวตอ่ัสำานกังาน
คณะกรรมการกำากบัหลำกัทรพัย์แลำะตลำาดำหลำกัทรพัย์	ภัายใน	3	วนัทำาการนบัจากวนัท่�ซ้ื้�อั	ขาย	โอัน	หรอ้ัรบัโอัน	รวมทั�ง 
ห้ามมิให้กรรมการผู้่บรหิาร	หรอ้ัหนว่ยงานท่�ไดำร้บัทราบข้อัมูลำภัายในนำาข้อัมลูำไปใช้ื้เพ้�อัแสวงหาผ่ลำประโยชื้นแ์กต่นเอัง	
ญาติพ่�น้อังหร้อัพวกพ้อังแลำะมิให้เปิดำเผ่ยข้อัมูลำภัายในแก่บุคคลำภัายนอักหร้อับุคคลำท่�ไม่ม่หน้าท่�เก่�ยวข้อังก่อันท่� 
จะม่การ	เผ่ยแพร่ต่อัสาธารณชื้นดำ้วย	ทั�งนี�	เพ้�อัเป็นการป้อังกันไม่ให้นำาข้อัมูลำภัายในบริษัท	ไปใชื้้ในทางมิชื้อับ

2.13	บริษัทได้ำให้ความรู้แก่กรรมการ	แลำะผู้่บริหารขอังบริษัทเก่�ยวกับภัาระหน้าท่�ในการรายงานการถึ้อัครอังหลัำกทรัพย์
ในบริษัทขอังตนเอัง	คู่สมรส	แลำะบุตรท่�ยังไม่บรรลำุนิติภัาวะ	ตลำอัดำจนการรายงานการเปลำ่�ยนแปลำงการถึ้อัครอัง 
หลำักทรัพย์ต่อัสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัำกทรัพย์แลำะตลำาดำหลัำกทรัพย์ตามมาตรา	59	แลำะบทกำาหนดำโทษตาม 
พระราชื้บัญญัติหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	พ.ศ.	2535

2.14	บริษัทได้ำกำาหนดำนโยบายให้กรรมการแลำะผู่้บริหารระดัำบสูงแจ้งต่อัคณะกรรมการเก่�ยวกับการซ้ื้�อัขายหุ้นอัย่างน้อัย	 
1	วันลำ่วงหน้าก่อันทำาการซื้้�อัขาย

 ควัามขัดแย�งทางผลประโยชน์

	 เพ้�อัป้อังกันความขัดำแย้งทางผ่ลำประโยชื้น์	บริษัทไดำ้กำาหนดำหลำักเกณฑ์์การเข้าทำาธุรกรรมดำังกลำ่าว	ดำังนี�
• ในกรณีท่�กรรมการบริษัทหร้อัผู่้บริหารคนใดำม่ส่วนไดำ้เส่ยกับผ่ลำประโยชื้น์ในเร้�อังท่�กำาลำังพิจารณา	ผู่้ม่ส่วนไดำ้เส่ยนั�น 

กจ็ะไมเ่ข้ารว่มประชื้มุหรอ้ังดำอัอักเส่ยงเพ้�อัให้การตดัำสนิใจขอังคณะกรรมการบรษัิท	แลำะผู่บ้รหิารเป็นไปอัย่างยตุธิรรม
เพ้�อัประโยชื้น์ขอังผู่้ถึ้อัหุ้นอัย่างแท้จริง

• กรณมีก่ารทำารายการระหว่างกนัท่�เป็นรายการธรุกจิปกตแิลำะม่เง้�อันไขการคา้โดำยทั�วไป	หรอ้ัรายการสนบัสนนุธรุกจิปกติ
ท่�มเ่ง้�อันไขการคา้โดำยทั�วไป	แลำะคา่ตอับแทนสามารถึคำานวณไดำจ้ากทรพัยส์นิหร้อัมลูำคา่อัา้งอังิ	จะพจิารณาดำำาเนนิการ
ทำารายการดำังกลำ่าวให้เป็นไปตามข้อักำาหนดำขอังสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	แลำะ 
ข้อักำาหนดำขอังตลำาดำหลัำกทรัพย์แห่งประเทศไทย	ท่�ใช้ื้บังคับกับการทำารายการท่�เก่�ยวโยงกัน	แลำะเสนอัต่อัท่�ประชุื้ม 
คณะกรรมการตรวจสอับพิจารณารับทราบทุกๆ	ไตรมาส

• กรณีม่การทำารายการระหว่างกันอั้�นๆ	นอักเหน่อัจากท่�กลำ่าวมาข้างต้น	คณะกรรมการตรวจสอับจะเป็นผู่้ให้ความเห็น
เก่�ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการแลำะความเหมาะสมทางดำ้านราคาขอังรายการนั�นๆ	โดำยพิจารณาเง้�อันไข
ต่างๆ	ให้เป็นไปตามลัำกษณะการดำำาเนินธุรกิจปกติในอุัตสาหกรรม	แลำะม่การเปร่ยบเท่ยบราคาขอังบุคคลำภัายนอัก
หร้อัราคาตลำาดำ	หากคณะกรรมการตรวจสอับไม่ม่ความชื้ำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่�เกิดำขึ�น	บริษัทจะ
จัดำหาผู่้เช่ื้�ยวชื้าญอัิสระหร้อัผู่้สอับบัญช่ื้ขอังบริษัท	เป็นผู่้ให้ความเห็นเก่�ยวกับรายการดำังกลำ่าว	เพ้�อันำาไปใช้ื้ประกอับ
การตัดำสินใจขอังคณะกรรมการตรวจสอับ	คณะกรรมการบริษัท	ผู้่ถึ้อัหุ้นตามแต่กรณี	โดำยกรรมการผู้่ม่ส่วนไดำ้เส่ยจะ
ไม่ม่สิทธิอัอักเส่ยงในรายการดำังกลำ่าว
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3)	 บทบาทข้องผู้้�มีส่วนได�เสีย	
ในปี	2563	บริษัทได้ำดำูแลำแลำะคำานึงถึึงสิทธิแลำะผ่ลำประโยชื้น์ขอังผู้่ท่�ม่ส่วนได้ำเส่ยทุกกลุ่ำมทั�งภัายในแลำะภัายนอักบริษัท	 
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิท่�กำาหนดำโดำยกฎหมายหร้อัโดำยข้อัตกลำงท่�ทำาร่วมกัน	โดำยตระหนักว่าความสัมพันธ์แลำะความร่วมม้อัท่�ดำ่
ระหว่างบริษัทกับผู่้ม่ส่วนไดำ้เส่ยเป็นปัจจัยท่�จะชื้่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถึเจริญเติบโตไดำ้อัย่างยั�งย้น	ดำังนี�
3.1 ผูถ้อ่หุน้ : บรษัิทมุ่งมั�นดำำาเนนิธรุกจิให้ม่ความเตบิโต	มผ่่ลำกำาไรแลำะสรา้งความมั�งคั�งตอับแทนแกผู้่่ถึอ้ัหุ้นในรปูราคาหุ้น

แลำะเงินปันผ่ลำ	ม่การดำำาเนินงานท่�ม่ประสิทธิภัาพ	โปร่งใส	แลำะเชื้้�อัถึ้อัไดำ้ต่อัผู่้ถึ้อัหุ้น	โดำยคำานึงถึึงการเจริญเติบโตแลำะ
เพิ�มมูลำค่าให้กับผู่้ถึ้อัหุ้นในระยะยาวด้ำวย	ผ่ลำตอับแทนท่�ดำ่แลำะต่อัเน่�อัง	โดำยม่รายลำะเอ่ัยดำปรากฏิในหัวข้อั	“สิทธิขอัง 
ผู่้ถึ้อัหุ้น	แลำะการปฏิิบัติต่อัผู่้ถึ้อัหุ้นอัย่างเท่าเท่ยมกัน”

3.2 พนักัง�น :	บริษัทตระหนักดำ่ว่า	พนักงานเป็นทรัพย์สินท่�ม่ค่าขอังอังค์กร	จึงไดำ้ตอับแทนความทุ่มเทแลำะความมุ่งมั�น
ในการทำางานขอังพนักงาน	ดำังนี�
• กำาหนดำค่าตอับแทนท่�เป็นธรรม	แลำะเป็นไปตามท่�กฎหมายแรงงานกำาหนดำไม่ต�ำากว่าฐานขั�นต�ำา
• สวัสดำิการท่�ดำ่
• การปรบัปรงุสภัาพแวดำล้ำอัมในการทำางานท่�เหมาะสม	โดำยม่แผ่นการตรวจสภัาพ	แสง	เสย่ง	กลำิ�น	ท่�อัาจม่ผ่ลำกระทบ 

ต่อัการทำางานขอังพนักงาน
• ส่งเสริมให้พนักงานม่สุขภัาพพลำานามัยท่�ดำ่แลำะแข็งแรง	ปราศจากโรคภััยไข้เจ็บ	โดำยการจัดำกิจกรรมย้ดำเหย่ยดำ

ร่างกายก่อันเริ�มปฏิิบัติงาน	แลำะม่สวัสดำิการตรวจสุขภัาพประจำาปีให้กับพนักงานทุกคนขอังบริษัท
• มุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานได้ำรับการพัฒนาศักยภัาพในการทำางานอัย่างต่อัเน่�อัง	ทั�งในดำ้านความเช่ื้�ยวชื้าญใน

ตำาแหน่งงาน	แลำะความรู้เพิ�มเติมในด้ำานอ้ั�นๆ	ท่�บริษัทเลำ็งเห็นว่าสำาคัญแลำะม่ความจำาเป็นท่�จะพัฒนาศักยภัาพ
ให้กบัพนกังาน	รวมถึึงระบบคณุภัาพท่�บรษัิทได้ำรบัรอังมาตรฐาน	ซึื้�งพนกังานทุกคนตอ้ังได้ำรบัการผ่่านการอับรม
เพ้�อัเป็นไปตามข้อักำาหนดำ

• ความสำาคัญในเร้�อังการดำูแลำความปลำอัดำภััยในการทำางานให้กับพนักงานทุกส่วนงานท่�ม่ความเส่�ยงท่�จะไดำ้รับ
อัุบัติเหตุ	โดำยจัดำให้ม่อัุปกรณ์ป้อังกันภััยส่วนบุคคลำกับพนักงานในกระบวนการผ่ลำิต	แลำะการอับรมให้ความรู้ 
เก่�ยวการการใชื้เ้คร้�อังมอ้ัแลำะเคร้�อังจกัรท่�ถึกูตอ้ัง	การตรวจเชื้ค็สภัาพใชื้ง้านขอังเคร้�อังจกัรกอ่ันท่�จะเริ�มงานทำางาน	
รวมถึึงการจัดำอับรมดำับเพลำิงขั�นต้น	แลำะการซื้้อัมอัพยพ	เพ้�อัให้เป็นไปตามข้อักฎหมายกำาหนดำ

• คณะกรรมการบริษัทจัดำให้ม่สวัสดำิการกอังทุนสำารอังเลำ่�ยงช่ื้พให้กับพนักงาน	เพ้�อัเก็บเป็นเงินอัอัมสะสมไว้ 
เม้�อัพนกังานลำาอัอัก	หรอ้ัสิ�นสภัาพการเป็นพนกังาน	พนกังานจะมเ่งนิเกบ็เพ้�อันำาไปทำาทุนตอ่ัไปในภัายภัาคหนา้
ทั�งในส่วนเงินเก็บจากเงินพนักงานเอังแลำะเงินเก็บท่�บริษัทสมทบให้ตามอัายุงาน

• บริษัทม่การปรับปรุงค่าจ้างเงินเดำ้อันแลำะสวัสดิำการเป็นประจำาทุกปีเพ้�อัให้ไม่น้อัยกว่าท่�กฎหมายกำาหนดำ	แลำะ
เป็นการทบทวนสวัสดิำการให้กับพนักงานเพ้�อัสร้างแรงจูงใจแลำะสามารถึแข่งขันในตลำาดำแรงงานไดำ้	แลำะเป็น 
การรักษาพนักงานท่�ม่ศักยภัาพเพ้�อัชื้่วยผ่ลำักดำันให้บริษัทไปถึึงเป้าหมายท่�วางไว้

• การแต่งตั�ง	การโยกย้าย	รวมทั�งการให้รางวัลำ	แลำะการลำงโทษพนักงาน	ต้อังกระทำาดำ้วยความเสมอัภัาคบริสุทธิ์ใจ	 
แลำะตั�งอัยู่บนพ้�นฐานขอังความรู้	ความสามารถึ	แลำะความเหมาะสม	รวมทั�ง	การกระทำาหร้อัการปฏิิบัติขอัง 
พนักงานนั�นๆ	

• กิจกรรมหลำากหลำายรูปแบบท่�บริษัทจัดำให้แก่พนักงาน	อัาทิ	กิจกรรม	“กรรมการผู้่จัดำการพบพนักงาน”	 
เปน็กิจกรรมท่�เปดิำโอักาสใหพ้นักงานไดำ้พบปะผู่้บริหารระดำับสูง	เดำ้อันลำะครั�ง	เพ้�อัเปิดำโอักาสใหพ้นักงานไดำ้รับฟัง	
ซื้กัถึาม	แลำะแลำกเปลำ่�ยนความคดิำเห็นอัย่างใกล้ำชิื้ดำกบักรรมการผู่จ้ดัำการ	เพ้�อัเสรมิสรา้งกำาลัำงใจแลำะเป็นแรงผ่ลำกัดำนั 
เป้าหมายขอังบริษัท	ให้เป็นไปตามทิศทางท่�บริษัทกำาหนดำ

3.3 กั�ริปฏิบัติที�เป็นธริริมและริับผิดชอบต่อลูกัค์้� : บริษัทให้ความสำาคัญกับการรับผ่ิดำชื้อับอัย่างเป็นธรรมต่อัลำูกค้าแลำะ
ปฏิิบัติหน้าท่�โดำยคำานึงถึึงประโยชื้น์สูงสุดำขอังลำูกค้าเป็นหลำัก	เพ้�อันำาเสนอัสิ�งท่�ดำ่ท่�สุดำสำาหรับลำูกค้าภัายใต้นโยบาย	
“คุณภัาพ	ตรงเวลำา	ราคายุติธรรม”	



56 รายงานประจำาปี 2563

	 บริษัทเน้นการให้ความสำาคัญในเร้�อังขอังความเป็นธรรมแลำะรับผ่ิดำชื้อับต่อัลำูกค้า	โดำยบริษัทแลำะพนักงานทุกคนจะไม่
เปิดำเผ่ยข้อัมูลำท่�เป็นความลัำบใดำๆขอังลำูกค้าต่อัสาธารณะ	การประชุื้ม	การส้�อัสารกับบุคคลำใดำๆ	กล่ำาวค้อัพนักงานจะ
ไม่นำาข้อัมูลำ	เอักสาร	หร้อัสิ�งอั้�นใดำ	ขอังลำูกค้า	ไปแจกจ่าย	หร้อัเผ่ยแพร่ให้แก่บุคคลำภัายนอัก	หร้อัให้แก่บุคคลำอั้�น 
ในบรษัิทท่�ไมม่่หนา้ท่�ตอ้ังรูข้อ้ัมลูำดำงักลำา่ว	ยกเวน้เป็นการเปิดำเผ่ยท่�ถึกูตอ้ังตามท่�ไดำร้บัอันญุาตจากลำกูคา้เป็นลำายลำกัษณ์
อัักษรแลำ้ว	เพ้�อัเป็นประโยชื้น์ต่อัลูำกค้าเอัง	เชื้่น	การให้คำาปรึกษาหร้อัพัฒนาธุรกิจขอังลูำกค้า	โดำยพนักงานจะดำำาเนิน
การตามวิธ่การท่�เหมาะสมในการป้อังกันข้อัมูลำ	เอักสาร	หร้อัสิ�งอั้�นใดำ	ท่�เป็นความลำับขอังลำูกค้าจากการฉ้อัโกง	ขโมย	
แลำะใชื้้ผ่ิดำวัตถึุประสงค์	รวมถึึงการมุ่งเน้นเพ้�อัตอับสนอังความต้อังการขอังลำูกค้า	อัาทิ	เร้�อังการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ	
เพ้�อันำาเสนอั	รวมถึึงการปรับปรุงสินค้า	การเร่ยกค้นขอังเส่ยจากลำูกค้าแลำะแก้ไขปัญหาอัย่างรวดำเร็ว	โดำยม่หน่วยงาน 
ลำูกค้าสัมพันธ์	(CRM)	ทำาหน้าท่�ประสานงานกับลำูกค้าแลำะฝ่่ายต่างๆ	เพ้�อัให้เกิดำประสิทธิภัาพสูงสุดำ	อ่ักทั�งบริษัทยัง
มุ่งพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆ	เพ้�อัให้ลูำกค้ามั�นใจในคุณภัาพขอังสินค้าแลำะการบริการ	โดำยม่มาตรฐานคุณภัาพ	 
5	รายการ	ดำังนี�	(1)	ระบบบริหารงานคุณภัาพตามมาตรฐานสากลำ	ISO	9001	:	2015	ข้อักำาหนดำขั�นพ้�นฐานท่�จำาเป็น 
ในการผ่ลำติแลำะควบคมุเพ้�อัให้ผู่ผ้่ลำติสามารถึผ่ลิำตสนิคา้ไดำอ้ัย่างปลำอัดำภัยั	(2)	มาตรฐาน	GMP	ระบบคณุภัาพท่�ทำาให้เกดิำ
ความปลำอัดำภััยได้ำมาตรฐานแลำะเป็นท่�เช้ื้�อัถึอ้ั	ยอัมรบัจากผู้่บรโิภัคสำาหรบัผ่ลำติภััณฑ์์ท่�เก่�ยวข้อังกบัอัาหาร	(3)	คณุภัาพ
สินค้าตามมาตรฐาน	มอัก.	729-2553	มาตรฐานผ่ลำิตภััณฑ์์อุัตสาหกรรมกระสอับพลำาสติกสำาหรับบรรจุอัาหารตาม 
พระราชื้บญัญตัมิาตรฐานผ่ลำติภัณัฑ์อ์ัตุสาหกรรม	(4)	ระบบ	HACCP	สำาหรบัผ่ลำติภัณัฑ์บ์รรจภุัณัฑ์ช์ื้นดิำอัอ่ัน	(Flexible	
Packaging)	เป็นระบบวเิคราะห์อันัตรายแลำะจดุำวกิฤตท่�ตอ้ังควบคมุสำาหรบัการผ่ลำติอัาหารหรอ้ัผ่ลำติภัณัฑ์ท่์�เก่�ยวข้อังกบั
อัาหาร	แลำะท้ายสุดำ	(5)	Green	Industry	Level	2	บริษัทยึดำมั�นในการปรับปรุงกระบวนการผ่ลำิตแลำะการบริหารจัดำการ
สิ�งแวดำลำ้อัมอัย่างต่อัเน่�อังเพ้�อัการประกอับกิจการท่�เป็นมิตรกับสิ�งแวดำลำ้อัม

3.4 กั�ริปฏิบัติที�เป็นธริริมและริับผิดชอบต่อคู่์แข่ง : บริษัทม่ความมุ่งมั�นในการดำำาเนินธุรกิจโดำยมิได้ำมุ่งหวังเพ่ยงผ่ลำกำาไร
เท่านั�น	แต่ยังตระหนักถึึงความรับผิ่ดำชื้อับต่อัคู่แข่งดำ้วยความเป็นธรรม	โดำยประพฤติปฏิิบัติต่อัคู่แข่งทางการค้า	 
ภัายใต้กรอับกติกามารยาทขอังการแข่งขันท่�ดำ่แลำะเป็นธรรม	ไม่แสวงหาข้อัมูลำท่�เป็นความลัำบขอังคู่แข่งทางการค้า
ดำ้วยวิธ่ท่�ฉ้อัฉลำ	ไม่สุจริต	หร้อัไม่เหมาะสม	หร้อัขัดำต่อัข้อักฎหมายใดำๆ	รวมถึึงไม่กระทำาโดำยเจตนาเพ้�อัทำาลำายชื้้�อัเส่ยง 
ขอังคูแ่ข่งทางการคา้ด้ำวยการกล่ำาวหาในทางเส้�อัมเส่ย	โดำยปราศจากซึื้�งข้อัมลูำอัันอัาจกล่ำาวอ้ัางได้ำ	บรษัิทให้ความสำาคญั
เพ้�อัไม่ให้เกิดำการลำะเมิดำทรัพย์สินทางปัญญาแลำะงานอัันม่ลำิขสิทธิ์ขอังผู่้อั้�น	หร้อัคู่แข่งทางการค้า

3.5  กั�ริปฏิบัติที�เป็นธริริมและรัิบผิดชอบต่อคู่์ค์้� : เพ้�อัให้การดำำาเนินธุรกิจขอังบริษัทสอัดำคล้ำอังแลำะเป็นไปตามหลัำกการ 
ดำังกลำ่าว	บริษัทจึงไดำ้จัดำให้ม่จรรยาบรรณแลำะแนวปฏิิบัติท่�ดำ่ในการปฏิิบัติต่อัคู่ค้า	ดำังนี�
1.	 ปฏิิบัตติอ่ัคูค่า้อัยา่งเสมอัภัาค	เป็นธรรมแลำะตั�งอัยูบ่นพ้�นฐานขอังการไดำร้บัผ่ลำตอับแทนท่�เป็นธรรมตอ่ัทั�งสอังฝ่า่ย
2.	 ไม่เร่ยกร้อัง	ไม่รับ	ไม่จ่ายผ่ลำประโยชื้น์ใดำๆ	ทางการค้ากับคู่ค้า
3.	 ปฏิิบัติตามสัญญา	ข้อัตกลำงแลำะเง้�อันไขต่างๆ	ท่�ม่ต่อัคู่ค้าอัย่างเคร่งครัดำ
4.	 เกบ็รกัษาข้อัมูลำท่�เป็นความลำบัขอังคูค่า้อัยา่งสม�ำาเสมอั	แลำะไมน่ำาข้อัมูลำดำงักลำา่วมาใชื้เ้พ้�อัผ่ลำประโยชื้นข์อังตนเอัง	

แลำะ/หร้อัผู่้ท่�เก่�ยวข้อังอั้�นๆ	เว้นแต่ไดำ้รับความยินยอัมจากคู่ค้า
5.	 ม่เกณฑ์์ในการคัดำเลำ้อักขึ�นทะเบ่ยนคู่ค้า	เพ้�อัให้ไดำ้คู่ค้าท่�ม่คุณภัาพ	แลำะม่การประเมินคุณภัาพแลำะผ่ลำการทำางาน

คู่ค้าอัย่างสม�ำาเสมอั
6.	 ไม่ให้ความร่วมม้อัหร้อัสนับสนุนบุคคลำหร้อัอังค์กรใดำๆ	ท่�ทำาธุรกิจผ่ิดำกฎหมาย	หร้อัเป็นภััยต่อัสังคมแลำะ 

ความมั�นคงขอังประเทศ
7.	 ดำำาเนินการดำ้วยความซื้้�อัสัตย์สุจริต	ไม่ใชื้้อัำานาจหน้าท่�เพ้�อัประโยชื้น์ส่วนตน	ไม่ว่าโดำยทางตรงหร้อัทางอั้อัม	แลำะ

มุ่งมั�นท่�จะป้อังกันแลำะขจัดำการกระทำาท่�ส่อัไปในทางทุจริต	
	 ทั�งนี�	บรษัิทคาดำหวังให้คูค่า้แลำะผู่ร้ว่มดำำาเนนิธรุกจิกบับรษัิททุกราย	ยึดำมั�นแลำะปฏิบัิตติามหลำกัการกำากบัดำแูลำกจิการท่�ดำ ่

แลำะจรรยาบรรรณธุรกิจ	โดำยมุ่งมั�นดำำาเนินธุรกิจอัย่างม่จริยธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอับได้ำ	แลำะต่อัต้านการทุจริต 
ทกุรปูแบบ	รวมถึงึ	การแขง่ขนัท่�เปน็ธรรม	การจา้งแรงงานท่�ถึกูกฎหมาย	การเคารพสิทธิมนษุยชื้นแลำะการยอัมรบัฟงั 
ความคิดำเห็นขอังคู่ค้า	การดำูแลำสุขภัาพแลำะความปลำอัดำภััยในการทำางาน	ส่งเสริมแลำะสนับสนุนการจัดำหาสินค้าแลำะ
บริการท่�เป็นประโยชื้น์ต่อัสังคมแลำะสิ�งแวดำลำ้อัม	สนับสนุนนโยบายดำ้าน	CSR	ตลำอัดำจนให้ความสำาคัญต่อัการจัดำการ
สิ�งแวดำลำ้อัม	เพ้�อัการเจริญเติบโตอัย่างยั�งย้นร่วมกัน
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3.6  กั�ริปฏิบัติที�เป็นธริริมและริับผิดชอบต่อเจ้�หนี้ :	บริษัทปฏิิบัติตามสัญญา	ข้อัตกลำง	แลำะเง้�อันไขท่�ม่ต่อัเจ้าหนี� 
โดำยเครง่ครดัำ	รวมถึึงภัาระผู่กพนัแลำะหนี�สนิท่�อัาจเกดิำขึ�น	แลำะม่ความรบัผิ่ดำชื้อับในหลัำกประกนัตา่งๆ	ในกรณท่ี�ไมส่ามารถึ 
ปฏิิบัติตามเง้�อันไขข้อัใดำข้อัหนึ�ง	หร้อัม่เหตุทำาให้ผิ่ดำนัดำชื้ำาระหนี�	ต้อังร่บแจ้งให้เจ้าหนี�ทราบโดำยไม่ปกปิดำข้อัเท็จจริง	
รายงานฐานะทางการเงนิขอังบรษัิทแกเ่จา้หนี�ดำว้ยความซ้ื้�อัสตัย์	ถึกูตอ้ัง	แลำะตรงเวลำา	ให้แกเ่จา้หนี�อัยา่งสม�ำาเสมอัแลำะ
แจ้งให้เจ้าหนี�ทราบล่ำวงหน้า	หากไม่สามารถึปฏิิบัติตามข้อัผู่กพันในสัญญา	เพ้�อัร่วมกันหาแนวทางแก้ไขแลำะป้อังกัน 
ไม่ให้เกิดำความเส่ยหาย	บริหารจัดำการเงินทุนให้ม่โครงสร้างท่�เหมาะสมเพ้�อัสนับสนุนการดำำาเนินธุรกิจขอังบริษัท	แลำะ
รักษาความเช้ื้�อัมั�นต่อัเจ้าหนี�ไม่ให้ความร่วมม้อัหร้อัสนับสนุนบุคคลำหร้อัอังค์กรใดำๆ	ท่�ทำาธุรกิจผ่ิดำกฎหมาย	หร้อัเป็น 
ภััยต่อัสังคมแลำะความมั�นคงขอังประเทศ	มุ่งมั�นในการรักษาสัมพันธภัาพท่�ยั�งย้นกับเจ้าหนี�แลำะให้ความเช้ื้�อัถึ้อั 
ซื้ึ�งกันแลำะกัน

 3.7 นโยบ�ยกั�ริแจ้งเบ�ะแสและกั�ริค์ุ้มค์ริองผู้แจ้งเบ�ะแส
	 บริษัทไดำ้เปิดำโอักาสให้พนักงานแลำะผู่้ม่ส่วนไดำ้เส่ย	ม่ชื้่อังทางในการแจ้งเบาะแส	ร้อังเร่ยน	เสนอัความคิดำเห็น	ในกรณี

ท่�ม่ผ่ลำกระทบต่อัผู่้ม่ส่วนไดำ้เส่ยจากการดำำาเนินธุรกิจขอังบริษัท	หร้อัจากการปฏิิบัติหน้าท่�ขอังกรรมการ	ผู่้บริหาร	แลำะ
พนกังานขอังบรษัิท	รวมทั�งการกระทำาผ่ดิำกฎหมายหรอ้ัพฤตกิรรมท่�อัาจสอ่ัถึงึการทุจรติ	โดำยบรษัิทไดำก้ำาหนดำแนวทาง
ท่�ชัื้ดำเจนในการรับแจ้งเบาะแสแลำะการคุ้มครอังผู่้แจ้งเบาะแส	เพ้�อัสร้างความมั�นใจให้กับผู่้แจ้งเบาะแสแลำะบุคคลำท่�ให้
ความร่วมม้อักับบริษัท	โดำยสามารถึแจ้งเบาะแสโดำยระบุให้ชื้ัดำเจนว่าเป็นเอักสารลำับ	ผ่่านชื้่อังทางดำังต่อัไปนี�

	 	 1.		 จดำหมาย	ถึึง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอับ	กรรมการผู่้จัดำการ	หร้อัผู่้บังคับบัญชื้า	หร้อั	เลำขานุการบริษัท
	 		 	 บริษัท	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม	จำากัดำ	(มหาชื้น)	
	 		 	 41	ถึนนพหลำโยธิน	ซื้อัยพหลำโยธิน	5	แขวงพญาไท	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 2.		 โทรสาร	ถึึง	ผู่้บังคับบัญชื้า	หร้อั	เลำขานุการบริษัท	(หมายเลำข	0-2271-4416)
	 	 3.		 จดำหมายอัิเลำ็กทรอันิกส์	ถึึงผู่้บังคับบัญชื้า	หร้อั	เลำขานุการบริษัท	secretary@nep.co.th
	 	 4.		 กลำ่อังรับเร้�อังภัายในบริษัท	หร้อัสำานักงานสาขาขอังบริษัท

	 เม้�อัไดำ้รับแจ้งเบาะแสแลำ้ว	บริษัทจะดำำาเนินการตามขั�นตอันตามท่�ระบุไว้ในระเบ่ยบปฏิิบัติขอังบริษัท	โดำยบริษัทม่
มาตรการในการให้ความคุ้มครอังผู่้แจ้งเบาะแสแลำะผู่้ท่�เก่�ยวข้อัง	เชื้่น	ไม่ม่การเปลำ่�ยนแปลำงตำาแหน่งงาน	ลำักษณะงาน	 
สถึานท่�ทำางาน	พักงาน	ข่มขู่	เลำิกจ้าง	หร้อัการอ้ั�นใดำท่�ม่ลำักษณะเป็นการปฏิิบัติอัย่างไม่เป็นธรรมต่อัผู้่นั�น	รวมถึึง
ข้อัมูลำเก่�ยวกับการร้อังเร่ยน	จะถูึกเก็บรักษาเป็นความลัำบ	ไม่เปิดำเผ่ยต่อัผู้่ไม่เก่�ยวข้อัง	เว้นแต่ท่�จำาเป็นต้อังเปิดำเผ่ย 
ตามข้อักำาหนดำขอังกฎหมาย

	 บคุคลำใดำๆ	ท่�ไดำ้รับทราบเร้�อังการร้อังเร่ยน	หร้อัขอ้ัมูลำท่�เก่�ยวข้อังกับเร้�อังร้อังเร่ยนตามระเบย่บนี�	จะต้อังปกปอ้ังข้อัมูลำ
เร้�อังการร้อังเร่ยน	ให้เป็นความลัำบ	แลำะไม่เปิดำเผ่ยต่อับุคคลำอ้ั�น	โดำยคำานึงถึึงความปลำอัดำภััยแลำะความเส่ยหายขอัง 
ผู่้แจ้งร้อังเร่ยน	แหลำ่งท่�มาขอังข้อัมูลำ	หร้อับุคคลำท่�เก่�ยวข้อัง	เว้นแต่	กรณีท่�ม่ความจำาเป็นในขั�นตอันการดำำาเนินการ 
ตามระเบ่ยบนี�	หรอ้ัตามท่�กฎหมายกำาหนดำ	หากม่การจงใจฝ่่าฝ่นืนำาข้อัมลูำอัอักไปเปิดำเผ่ยในบรษัิท	จะดำำาเนนิการลำงโทษ
ทางวินัย	แลำะ/หร้อั	ดำำาเนินการทางกฎหมายกับผู่้ท่�ฝ่่าฝ่ืน	แลำ้วแต่กรณี

4.	 การเปิดเผู้ยข้�อม้ลและความโปร่งใส
สำานกักรรมการผู้่จดัำการขอังบรษัิทซื้ึ�งรบัผ่ดิำชื้อับงานด้ำานนกัลำงทุนสมัพนัธ์โดำยตรง	ไดำมุ่้งมั�นท่�จะให้บรกิารข้อัมูลำ	แลำะข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ	ขอังบริษัทแก่นักลำงทุน	ผู่้ถึ้อัหุ้น	ประชื้าชื้นทั�วไป	ตามหลำักเกณฑ์์	ระเบ่ยบ	ข้อับังคับท่�อัอักโดำย	ก.ลำ.ต.	แลำะ
ตลำาดำหลำักทรัพย์ฯ	อัย่างครบถึ้วน	การเปิดำเผ่ยข้อัมูลำสารสนเทศท่�สำาคัญขอังบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินแลำะ 
ข้อัมูลำอ้ั�นๆ	นอักเหน่อัจากการเปิดำเผ่ยข้อัมูลำตามปกตผ่ิ่านชื้อ่ังทางขอังตลำาดำหลำกัทรพัยฯ์	แบบแสดำงรายการข้อัมลูำประจำาปี	 
(แบบ	56-1)	รายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	แลำะรายงานความยั�งย้น	บริษัทไดำ้จัดำให้ม่การส้�อัสารระหว่างบริษัทกับผู่้ถึ้อัหุ้นท่�
หลำากหลำาย	อัาทิ	ทางเว็บไซื้ต์ขอังบริษัท	การจัดำกิจกรรมให้ผู่้ถึ้อัหุ้นเข้าเย่�ยมชื้มโรงงานแลำะพบผู่้บริหาร	รวมทั�งเปิดำโอักาส
ให้นกัวเิคราะห์ได้ำเข้าพบผู้่บรหิารระดัำบสงูเป็นครั�งคราว	แลำะผู้่ถึอ้ัหุ้นสามารถึโทรศพัท์สอับถึามข้อัมลูำมายังหนว่ยงานท่�ดำแูลำ
ผู่้ถึ้อัหุ้นขอังบริษัทไดำ้ตลำอัดำเวลำา	ทั�งนี�	เพ้�อัเป็นชื้่อังทางเพิ�มเติมให้ผู่้ถึ้อัหุ้นสามารถึเข้าถึึงสารสนเทศแลำะเข้าใจการดำำาเนิน
ธุรกิจขอังบริษัทมากขึ�น
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บรษัิทเห็นความสำาคญัขอังการเปิดำเผ่ยขอ้ัมลูำท่�ถึกูตอ้ัง	ครบถึว้น	โปรง่ใส	ทั�วถึงึแลำะทันเวลำา	เพ้�อัให้ผู่ถ้ึอ้ัหุ้นมข้่อัมลูำท่�เชื้้�อัถึอ้ั
ได้ำแลำะเพ่ยงพอัตอ่ัการตดัำสนิใจ	บรษัิทม่การเผ่ยแพรข่อ้ัมูลำข่าวสารตา่งๆ	ขอังบรษัิท	แกส่าธารณชื้นผ่่านช่ื้อังทางตา่งๆ	ดัำงนี�
• เว็บไซื้ต์ขอังตลำาดำหลำักทรัพย์ฯ	www.set.or.th
• เว็บไซื้ต์ขอัง	ก.ลำ.ต.	www.sec.or.th
• เว็บไซื้ต์ขอังบริษัท	www.nep.co.th	
• ผู่้สนใจทราบข้อัมูลำเก่�ยวกับบริษัท	สามารถึติดำต่อัสอับถึามไดำ้ท่�	คุณอัาค่รา	ฐิติชื้ยวัชื้	โทรศัพท์	02-271-4213-6	 

ต่อั	203	หร้อั	email	address	:	akeera@nep.co.th	หร้อัจาก	website:	www.nep.co.th
 การถืือหุ้ลักทรัพย์ของกรรมการและผู�บริหุ้าร

กรรมการแลำะผู่้บริหารม่หน้าท่�รายงานการถึ้อัครอังหลำักทรัพย์ทุกครั�งท่�ม่การซ้ื้�อั	ขาย	โอัน	หร้อัรับโอันหลำักทรัพย์ต่อั
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	(ก.ลำ.ต.)	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชื้บัญญัติหลำักทรัพย์แลำะ
ตลำาดำหลำักทรัพย์	ซื้ึ�งนับเป็นอ่ักหนึ�งมาตรการสำาคัญท่�จะส่งเสริมการกำากับดำูแลำการใชื้้ข้อัมูลำภัายในไดำ้เป็นอัย่างดำ่	บริษัทไดำ้
กำาหนดำนโยบายให้กรรมการแลำะผู่บ้รหิารระดำบัสงูแจง้ตอ่ัคณะกรรมการเก่�ยวกบัการซ้ื้�อัขายหุ้นอัย่างนอ้ัย	1	วนัล่ำวงหนา้กอ่ัน
ทำาการซื้้�อัขาย	อั่กทั�งกรรมการแลำะผู่้บริหารจะต้อังรายงานการเปลำ่�ยนแปลำงการถึ้อัหลำักทรัพย์	แลำะข้อัมูลำดำังกลำ่าวจะถึูกเก็บ
ไว้เป็นหลำักฐาน	แลำะเผ่ยแพร่ในรายงานประจำาปีเพ้�อัให้เป็นไปตามหลำักการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่

กั�ริเปลี�ยนแปลงกั�ริถ่อค์ริองหลักัทริัพย์ของค์ณะกัริริมกั�ริและผู้บริิห�ริในบริิษััทสำ�หริับริอบปี 2563 
ข้อมูล ณ วันที� 31 ธันว�ค์ม 2563

ลำำาดำับ รายชื้้�อั

จำานวน	(หุ้น) จำานวน
หุ้นเพิ�ม

ขึ�น(ลำดำลำง)	
ระหว่างปี	
(หุ้น)

30	ธันวาคม	2562 30	ธันวาคม	2563

ขอัง 
ตนเอัง

คู่สมรสหร้อั
บุตรท่�ยังไม่
บรรลำุนิติภัาวะ

ขอัง 
ตนเอัง

คู่สมรสหร้อั
บุตรท่�ยังไม่
บรรลำุนิติภัาวะ

1. พลำตำารวจเอัก	สมชื้าย	วาณิชื้เสนี - - - - -

2. นายว่ระชื้าติ	โลำห์ศิริ* 32,330,200 27,045,000 32,330,220 27,045,000 -

3. นายณรงค์	พหลำเวชื้ชื้์ - - - - -

4. นายนิพิฐ	อัรุณวงษ์	ณ	อัยุธยา - - - - -

5. ดำร.	วโรทัย	โกศลำพิศิษฐ์กุลำ - - - - -

6. นางสาวนิภัา	ลำำาเจ่ยกเทศ - - - - -

7. พลำโท	จิรภััทร	มาลำัย - - - - -

8. นางจันทิรา	ศร่ม่วงพันธ์ - - - - -

9. นายไพโรจน์	สัญญะเดำชื้ากุลำ - - - - -

10. นางทิฆัมพร	ชื้ัยเอั่�ยม** 27,045,000 32,330,200 27,045,000 32,330,220 -

11. นางสาวอัรยาพร	กาญจนจาร่ 64,900,000 - 64,900,000 - -

12. นายว่ร์	วรศักดำิ์โยธิน 860,000 - 4,026,666 - 3,166,666

13. นางสาวฉัตรทอัง	น้อัยสันเท่ยะ - - - - -

14. นางสาวอัรวรรณ	ตรงกระโทก - - - - -

15. นางสาวสุภััสสรณ์	ภัาเกตุทอังอันันต์ - - - - -

16. นางสาวนิตยา	เสระคร - - - - -
หมายเหตุ		 -		รายลำะเอ่ัยดำการเปลำ่�ยนแปลำงกรรมการบริษัท	แลำะ	ผู่้บริหาร	แสดำงภัายใต้หัวข้อั	“โครงสร้างการจัดำการ:	คณะกรรมการบริษัท	แลำะ	 

ผู่้บริหาร”
	 		 *	คู่สมรส	ค้อั	นางทิฆัมพร	ชื้ัยเอั่�ยม	(ลำำาดำับท่�	10)

	 	 **คู่สมรส	ค้อั	นายว่ระชื้าติ	โลำห์ศิริ	(ลำำาดำับท่�	2)
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5.	 ความรับผู้ิดชอบข้องคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทประกอับด้ำวยผู้่ทรงคุณวุฒิท่�ม่ความรู้	ความสามารถึ	แลำะประสบการณ์จากหลำากหลำายวิชื้าชื้่พท่�เป็น
ประโยชื้น์ต่อัการดำำาเนินงานขอังบริษัท	ม่ความเป็นอัิสระในการตัดำสินใจเพ้�อัประโยชื้น์สูงสุดำขอังบริษัทแลำะผู่้ถึ้อัหุ้นโดำยรวม
คณะกรรมการบริษัทม่ส่วนร่วมในการกำาหนดำวิสัยทัศน์	พันธกิจ	จริยธรรม	เป้าหมาย	นโยบาย	แผ่นธุรกิจ	กลำยุทธ์	แลำะ
งบประมาณประจำาปีขอังบริษัท	โดำยมอับหมายให้ฝ่่ายจัดำการเป็นผู้่นำาเสนอั	ม่การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่�ความรับผิ่ดำชื้อับ
ระหว่างคณะกรรมการแลำะฝ่่ายจัดำการอัย่างชื้ัดำเจน	แลำะดำูแลำให้บริษัทม่ระบบงานท่�เชื้้�อัมั�นไดำ้ว่ากิจกรรมต่างๆ	ขอังบริษัทไดำ้
ดำำาเนินไปในลำักษณะท่�ถึูกต้อังตามกฎหมายแลำะจริยธรรม

 โครงสร�างของคณ์ะกรรมการบริษัท

-	 ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการขอังบริษัทม่จำานวนทั�งสิ�น	12	ท่าน	เป็นกรรมการอิัสระจำานวน	4	ท่าน	 
ซื้ึ�งสัดำส่วนขอังกรรมการอัิสระเท่ากับ	1	ใน	3	ขอังกรรมการทั�งหมดำตามมาตรฐานท่�ตลำาดำหลำักทรัพย์ฯ	ไดำ้กำาหนดำไว้
บรษัิทให้ความสำาคญักับความหลำากหลำายในโครงสรา้งขอังคณะกรรมการ	(Board	Diversity)	โดำยไมจ่ำากดัำเพศ	เช้ื้�อัชื้าต	ิ 
ศาสนา	อัาย	ุทักษะทางวิชื้าชื้พ่	หรอ้ัความเช่ื้�ยวชื้าญเฉพาะด้ำานอ้ั�นๆ	แลำะกำาหนดำให้ตอ้ังม่กรรมการท่�ไม่ได้ำเป็นผู้่บรหิาร
อัย่างน้อัย	1	ท่าน	ม่ประสบการณ์ในธุรกิจหร้อัอุัตสาหกรรมหลำักท่�บริษัทดำำาเนินธุรกิจอัยู่	ซึื้�งกรรมการท่�ไม่ได้ำเป็นผู้่
บริหารแลำะม่ประสบการณ์ในธุรกิจหร้อัอัุตสาหกรรมหลำักขอังบริษัท	ค้อั	นางทิฆัมพร	ชื้ัยเอั่�ยม

-	 คณะกรรมการบรษัิทไดำแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการชุื้ดำย่อัยโดำยประธานกรรมการไม่ไดำเ้ข้ารว่มเป็นประธานหร้อัคณะกรรมการ
ในคณะกรรมการชืุ้ดำย่อัยดำังกลำ่าว	เพ้�อัให้การทำางานขอังคณะกรรมการชืุ้ดำย่อัยเป็นอัิสระอัย่างแท้จริง	

 วัาระการดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการบริษัท

-	 คณะกรรมการบริษัทม่วาระการดำำารงตำาแหน่ง	3	ปี	โดำยกรรมการท่�อัยู่ในตำาแหน่งนานท่�สุดำจะหมุนเว่ยนกันอัอัก 
ตามวาระคราวลำะ	1	ใน	3	

-	 สำาหรับวาระการดำำารงตำาแหน่งขอังกรรมการชุื้ดำย่อัยให้เป็นไปตามวาระการดำำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	เม้�อัครบ 
กำาหนดำอัอักตามวาระก็อัาจไดำ้รับแต่งตั�งจากคณะกรรมการให้ดำำารงตำาแหน่งต่อัไปไดำ้

-	 นอักจากนี�	คณะกรรมการบริษัทไดำ้กำาหนดำนโยบายให้กรรมการอัิสระม่การดำำารงตำาแหน่งต่อัเน่�อังไม่เกิน	9	ปี	นับจาก
วนัท่�ไดำร้บัการแตง่ตั�งให้ดำำารงตำาแหนง่กรรมการอัสิระครั�งแรก	แลำะไดำก้ำาหนดำนโยบายจำากดัำจำานวนบรษัิทจดำทะเบย่นท่�
กรรมการแต่ลำะท่านจะไปดำำารงตำาแหน่ง	รวมแลำ้วไม่เกิน	5	บริษัทจดำทะเบ่ยน	เพ้�อัให้สามารถึปฏิิบัติหน้าท่�แลำะจัดำสรร
เวลำาไดำ้อัย่างเพ่ยงพอั

 การถื่วังด้ลอำานาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทม่หน้าท่�กำากับดูำแลำการทำางานขอังคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่�กำาหนดำไว้อัย่างม่
ประสิทธิภัาพ	ทั�งนี�	ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นคนลำะบุคคลำกันกับกรรมการผู่้จัดำการ	เพ้�อัให้เกิดำการถึ่วงดำุลำอัำานาจ
ซื้ึ�งกันแลำะกัน	โดำยได้ำกำาหนดำบทบาทหน้าท่�แลำะความรับผิ่ดำชื้อับในการปฏิิบัติงานไว้อัย่างชัื้ดำเจน	นอักจากนี�	บริษัทม่ 
คณะกรรมการตรวจสอับ	ซื้ึ�งประกอับดำว้ยกรรมการอัสิระจำานวน	3	ท่าน	เพ้�อัทำาหนา้ท่�ตรวจสอับถึว่งดำลุำโดำยสอับทานรายงาน
ทางการเงนิขอังบรษัิท	ระบบการควบคมุภัายในแลำะระบบการตรวจสอับภัายในให้มค่วามถึกูตอ้ัง	เหมาะสม	แลำะมป่ระสทิธผิ่ลำ

 การถื่วังด้ลอำานาจของกรรมการที�ไม่เป็นผู�บริหุ้าร

โครงสร้างคณะกรรมการบรษัิทประกอับดำว้ยกรรมการท่�ไมไ่ดำเ้ป็นกรรมการบรหิารแลำะผู่บ้รหิาร	กรรมการท่�เป็นผู่บ้รหิารแลำะ
กรรมการอิัสระ	เพ้�อัไม่ให้บุคคลำหรอ้ักลำุม่บุคคลำใดำมอ่ัำานาจในการตดัำสนิใจแตเ่พย่งผู่เ้ดำย่ว	หรอ้ักลุ่ำมเดำย่ว	เพ้�อัให้การบรหิารงาน 
ม่ประสิทธิภัาพแลำะสร้างกลำไกการถึ่วงดำุลำ	โดำยคณะกรรมการบริษัทประกอับดำ้วย
• กรรมการท่�ไม่ไดำ้เป็นผู่้บริหาร	จำานวน	7	ท่าน
• กรรมการท่�เป็นผู่้บริหาร	จำานวน	1	ท่าน
• กรรมการท่�เป็นอัิสระ	จำานวน	4	ท่าน	
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 การประช้มคณ์ะกรรมการบริษัท

บริษัทม่การจัดำการประชุื้มคณะกรรมการบริษัทอัย่างสม�ำาเสมอัเดำ้อันลำะ	1	ครั�ง	เพ้�อัเป็นการรับทราบผ่ลำการดำำาเนินงาน 
ในเดำ้อันท่�ผ่่านมาแลำะการพิจารณาลำงมติในเร้�อังท่�ม่ความสำาคัญหร้อัเร้�อังท่�ม่ผ่ลำกระทบสำาคัญต่อับริษัทจดำทะเบ่ยนแลำะ 
บริษัทร่วม	การขยายการลำงทุน	การกำาหนดำนโยบายการบริหารการเงิน	แลำะการบริหารความเส่�ยงขอังธุรกิจ	โดำยเลำขานุการ
บริษัทจะจัดำทำาตารางกำาหนดำวันประชืุ้มลำ่วงหน้าในแต่ลำะเดำ้อันให้กรรมการรับทราบลำ่วงหน้า	1	ปี	เพ้�อัให้กรรมการบริษัท
สามารถึจัดำวันเวลำาเข้าร่วมประชืุ้มไดำ้ทุกครั�ง	ทั�งนี�	 เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นเร่งดำ่วนเพ้�อัรักษาสิทธิประโยชื้น์ขอังบริษัท	 
โดำยเลำขานุการบริษัทได้ำจัดำส่งหนังส้อัเชิื้ญประชุื้มพร้อัมระเบ่ยบวาระการประชุื้มแลำะเอักสารก่อันการประชุื้มลำ่วงหน้า	7	วัน	
เพ้�อัให้คณะกรรมการไดำม้เ่วลำาศกึษาข้อัมูลำอัย่างเพย่งพอักอ่ันเข้ารว่มประชื้มุ	(ทั�งนี�เว้นแต่ในกรณจีำาเป็นหรอ้ัเรง่ดำว่นท่�ไม่อัาจ 
จัดำส่งพร้อัมกับหนังส้อันัดำประชืุ้มไดำ้)	ปกติการประชืุ้มแต่ลำะครั�งจะใช้ื้เวลำาประมาณ	2	ชัื้�วโมง	ในขณะท่�ดำำาเนินการประชืุ้ม
คณะกรรมการบริษัท	กรรมการทุกคนสามารถึอัภัิปรายแลำะแสดำงความคิดำเห็นไดำ้อัย่างเปิดำเผ่ย	
ทั�งนี�	ในข้อับังคับบริษัท	กำาหนดำให้คณะกรรมการจะต้อังประชืุ้มกันอัย่างน้อัย	3	เดำ้อันต่อัครั�ง	แลำะกรรมการบริษัทตอ้ังมา
ประชื้มุอัย่างนอ้ัยกึ�งหนึ�งจงึจะเป็นอังคป์ระชื้มุ	โดำยอัาจมก่ารประชื้มุพเิศษเพิ�มเตมิไดำต้ามความจำาเป็น	โดำยในปี	2563	ท่�ผ่า่นมา	
คณะกรรมการม่การประชืุ้มตามวาระปกติจำานวน	11	ครั�ง	แลำะไดำ้ม่การจดำบันทึกการประชืุ้มเป็นลำายลำักษณ์อัักษรแลำะบันทึก
เทป	จัดำเก็บรายงานการประชืุ้มท่�ผ่่านการรับรอังจากคณะกรรมการพร้อัมให้คณะกรรมการแลำะผู่้ท่�เก่�ยวข้อังตรวจสอับไดำ้	
บริษัทกำาหนดำนโยบายในการลำงมติในท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัท	ต้อังม่กรรมการอัยู่ไม่น้อัยกว่า	2	ใน	3	ขอังจำานวน
กรรมการทั�งหมดำ	แลำะให้ถึอ้ัมตเิสย่งข้างมาก	โดำยกรรมการคนหนึ�งม่เส่ยงหนึ�งเสย่ง	โดำยกรรมการท่�ม่สว่นไดำเ้ส่ยจะไม่เข้ารว่ม 
ประชืุ้ม	แลำะ/หร้อั	ไม่ใช้ื้สิทธิอัอักเส่ยงลำงคะแนนในเร้�อังนั�นๆ	ถึ้าคะแนนเส่ยงเท่ากัน	ประธานในท่�ประชุื้มจะอัอักเส่ยง 
เพิ�มขึ�นอั่กหนึ�งเส่ยงเพ้�อัชื้่�ขาดำ
นอักจากนี�	คณะกรรมการบริษัทม่นโยบายส่งเสริมให้กรรมการท่�ไม่ใชื้่ผู่้บริหารม่การประชืุ้มกันเอังไดำ้ตามความเหมาะสม	
โดำยไม่ม่กรรมการท่�เป็นผู่้บริหารหร้อัฝ่่ายบริหารเข้าร่วมประชืุ้ม	เพ้�อัให้ม่โอักาสอัภัิปรายประเดำ็นหร้อัแสดำงข้อัคิดำเห็นต่างๆ	
เก่�ยวกับธุรกิจขอังบริษัท	แลำะการบริหารจัดำการในเร้�อังท่�สนใจอัย่างอัิสระ	โดำยในปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอับไดำ้ม่การ
ประชืุ้มร่วมกับผู่้สอับบัญชื้่โดำยไม่ม่ฝ่่ายจัดำการเข้าร่วมประชืุ้ม	เม้�อัวันท่�	21	ธันวาคม	2563	แลำะ	คณะกรรมการบริษัทไดำ้ม่
การประชืุ้มร่วมกันโดำยไม่ม่กรรมการท่�เป็นผู่้บริหารเข้าร่วมประชืุ้ม	เม้�อัวันท่�	24	ธันวาคม	2563

	 จำานวนครั�งท่�เข้าร่วมประชืุ้มตลำอัดำปี	2563	ม่รายลำะเอั่ยดำดำังนี�

ชื้้�อั-นามสกุลำ ตำาแหน่ง

	จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
BOD*	

จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
AC*

จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
NRC*

จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
CGC*

1.	 พลำตำารวจเอัก	สมชื้าย	วาณิชื้เสนี	 ประธานคณะกรรมการบริษัท 11/11 - - -

2.	 นายว่ระชื้าติ	โลำห์ศิริ รอังประธานคณะกรรมการบริษัท/	
กรรมการผู่้จัดำการ

11/11 - - -

3.	 นายณรงค์	พหลำเวชื้ชื้์ กรรมการอัิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอับ

10/11 8/8 - -

4.	 นายนิพิฐ	อัรุณวงษ์	ณ	อัยุธยา กรรมการบริษัท/ 
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน

11/11 - 4/4 -

5.	 นางสาวนิภัา	ลำำาเจ่ยกเทศ กรรมการบริษัท	
(ผู่้แทนกระทรวงการคลำัง)/กรรมการ
สรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน

8/11 - 3/4 -

6.	 พลำโท	จิรภััทร	มาลำัย กรรมการอัิสระ/ 
กรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่

11/11 - - 1/1

	7.		นางจันทิรา	ศร่ม่วงพันธ์ กรรมการอัิสระ/กรรมการตรวจสอับ/
กรรมการสรรหา 
แลำะกำาหนดำค่าตอับแทน/ 
กรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่

9/11 8/8 4/4 1/1
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ชื้้�อั-นามสกุลำ ตำาแหน่ง

	จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
BOD*	

จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
AC*

จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
NRC*

จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
CGC*

	8.		นายไพโรจน์	สัญญะเดำชื้ากุลำ กรรมการอัิสระ/กรรมการตรวจสอับ/
ประธานคณะกรรมการกำากับ 
ดำูแลำกิจการท่�ดำ่	

11/11 8/8 - 1/1

9.		 นางทิฆัมพร	ชื้ัยเอั่�ยม กรรมการบริษัท 11/11 - - -

10.	นางสาวอัรยาพร	กาญจนจาร่ กรรมการบริษัท 6/11 - - -

11.	นางวรนุชื้	ภัู่อัิ�ม กรรมการบริษัท	
(ผู่้แทนกระทรวงการคลำัง)

9/9

12.		นายสุทธิพร	จันทวานิชื้ กรรมการบริษัท	 9/9 - - -
หมายเหตุ		 -		รายลำะเอั่ยดำการเปลำ่�ยนแปลำงกรรมการบริษัท	แสดำงภัายใต้หัวข้อั	“โครงสร้างการจัดำการ:	คณะกรรมการบริษัท”
	 	 *คณะกรรมการบริษัท	(Board	of	Directors	:	BOD)	/	คณะกรรมการตรวจสอับ	(Audit	Committee	:	AC)	/	คณะกรรมการสรรหาแลำะ

กำาหนดำคา่ตอับแทน	(Nomination	and	Remuneration	Committee	:	NRC)/	คณะกรรมการกำากบัดูำแลำกจิการท่�ดำ	่(Corporate	Governance	
Committee	:	CGC)

	 จำานวนครั�งท่�เข้าร่วมประชุื้มตลำอัดำปี	2563	ขอังกรรมการท่�ลำาอัอักระหว่างปี	2563	จนถึึงวันท่�	31	ธันวาคม	2563	 
ม่รายลำะเอั่ยดำดำังนี�

ชื้้�อั-นามสกุลำ ตำาแหน่ง

	จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
BOD*	

จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
AC*

จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
NRC*

จำานวน
ครั�งท่�เข้า
ประชืุ้ม	
CGC*

1.	นายสธน	เสมอัภัาค กรรมการ/กรรมการผู่้จัดำการ 1/1 - - -

หมายเหตุ		 -	 รายลำะเอั่ยดำการเปลำ่�ยนแปลำงกรรมการบริษัท	แสดำงภัายใต้หัวข้อั	“โครงสร้างการจัดำการ:	คณะกรรมการบริษัท”
	 	 *คณะกรรมการบริษัท	(Board	of	Directors	:	BOD)/คณะกรรมการตรวจสอับ	(Audit	Committee	:	AC)/คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำ

ค่าตอับแทน	(Nomination	and	Remuneration	Committee	:	NRC))/	คณะกรรมการกำากับดูำแลำกิจการท่�ดำ่	(Corporate	Governance	
Committee	:	CGC)

 การทบทวันกฎบัติรของคณ์ะกรรมการบริษัทและคณ์ะกรรมการช้ดย่อย

บริษัทไดำ้จัดำทำากฎบัตรขอังคณะกรรมการบริษัท	แลำะคณะกรรมการชืุ้ดำย่อัยต่างๆ	ไดำ้แก่	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอับ	
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำคา่ตอับแทน	แลำะกฎบัตรคณะกรรมการกำากบัดูำแลำกจิการท่�ดำ	่เพ้�อัให้การปฏิิบัตงิาน 
ขอังคณะกรรมการบริษัทแลำะคณะกรรมการชุื้ดำย่อัยม่ระเบ่ยบแลำะวิธ่ปฏิิบัติท่�ชื้ัดำเจน	ซึื้�งไดำ้ม่การกำาหนดำให้ม่การทบทวน
ความเพ่ยงพอัแลำะความเหมาะสมขอังกฎบัตรดำังกลำ่าวเป็นประจำาทุกปี	หากม่การปรับปรุงท่�ม่นัยสำาคัญ	จะม่การนำาเสนอั 
ท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอันุมัติเป็นครั�งๆ	ไป

 การพัฒนากรรมการและผู�บริหุ้าร

บรษัิทสง่เสรมิแลำะสนบัสนนุให้กรรมการ	ผู้่บรหิาร	ขอังบรษัิท	เข้ารบัการฝึ่กอับรมแลำะสมัมนาเพ้�อัเพิ�มพนูความรูแ้ลำะปรบัปรงุ
การปฏิบัิตงิานอัย่างตอ่ัเน่�อัง	ทั�งท่�จดัำโดำยตลำาดำหลำกัทรพัย์ฯ	ก.ลำ.ต.	แลำะหลำกัสตูรขอังสมาคมสง่เสรมิสถึาบันกรรมการบรษัิทไทย	 
(“IOD”)	โดำยคณะกรรมการบริษัทไดำ้มอับหมายให้เลำขานุการบริษัทเป็นผู้่ประสานงานกับกรรมการเพ้�อัแจ้งหลำักสูตร 
ฝ่ึกอับรมต่างๆ



62 รายงานประจำาปี 2563

โดำยในปี	2563	กรรมการบริษัท	แลำะกรรมการชืุ้ดำย่อัย	ผ่่านการอับรมหลำักสูตรท่�จัดำโดำย	IOD	ดำังนี�

ชื้้�อั-นามสกุลำ ชื้้�อัหลำักสูตร สถึาบันท่�จัดำอับรม

1.	นางวรนุชื้	ภัู่อัิ�ม หลำักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นท่�	180/2021 สมาคมส่งเสริมสถึาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

2.	นายว่ระชื้าติ	โลำห์ศิริ หลำักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่�	303/2021 สมาคมส่งเสริมสถึาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 กรรมการบริษัทท่�ผ่่านการอับรมหลำักสูตรจาก	IOD	ม่ดำังนี�

ชื้้�อั-นามสกุลำ หลำักสูตรท่�เข้าอับรม

1.	พลำตำารวจเอัก	สมชื้าย	วาณิชื้เสนี	 FND	8/2004,	DAP	6/2003,	DCP	40/2004,	ACP	6/2005,	CGI	4/2016

2.	นายว่ระชื้าติ	โลำห์ศิริ	 DAP	161/2019,	DCP	303/2021

3.	นายณรงค์	พหลำเวชื้ชื้์ --

4.	นายนิพิฐ	อัรุณวงษ์	ณ	อัยุธยา DCP	25/2002

	5.	นางสาวนิภัา	ลำำาเจ่ยกเทศ --

	6.	พลำโท	จิรภััทร	มาลำัย --

	7.	นางจันทิรา	ศร่ม่วงพันธ์ CSP11/2005,	ACPG20/2015,	DAP137/2017,	AACP27/2017,	HRP15/2017,	
BNCP	4/2018,	DCP	271/2019,	ITG	12/2019

	8.	นายไพโรจน์	สัญญะเดำชื้ากุลำ DCP	258/2018,	AACP	ปี	2561

	9.	นางทิฆัมพร	ชื้ัยเอั่�ยม DAP	161/2019

	10.	นางสาวอัรยาพร	กาญจนจาร่ DCP	241/2017

	11.	นางวรนุชื้	ภัู่อัิ�ม DAP	180/2021

	12.	นายสุทธิพร	จันทวานิชื้ 	-

หมายเหตุ		 -	 	รายลำะเอั่ยดำการเปลำ่�ยนแปลำงกรรมการบริษัท	แสดำงภัายใต้หัวข้อั	“โครงสร้างการจัดำการ:	คณะกรรมการบริษัท”

 การปฐมนิเทศึกรรมการใหุ้ม่

เม้�อัม่การแต่งตั�งกรรมการใหม่	บริษัทได้ำจัดำเตร่ยมเอักสารปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการใหม่ซึื้�งประกอับด้ำวยข้อัมูลำท่�เป็น
ประโยชื้น์ในการปฏิิบัติหน้าท่�	อัาทิ	ลำักษณะการประกอับธุรกิจ	โครงสร้างธุรกิจ	นโยบายในการดำำาเนินธุรกิจ	แผ่นกลำยุทธ์	
ขอับเขตอัำานาจหน้าท่�	เป็นต้น	รวมถึึงรับฟังบรรยายจากกรรมการผู่้จัดำการแลำะผู่้บริหาร	แลำะเย่�ยมชื้มกระบวนการผ่ลำิต	
นอักจากนี�	บริษัทยังได้ำสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอับรมหลัำกสูตรต่างๆ	จาก	IOD	หร้อัหลัำกสูตรสัมมนาอ้ั�นๆ	เพ้�อัเป็น 
การส่งเสริมแลำะพัฒนาการปฏิิบัติหน้าท่�ขอังกรรมการ

 แผนการสืบทอดติำาแหุ้น่ง

คณะกรรมการบริษัทไดำ้จัดำให้ม่การจัดำทำาแผ่นส้บทอัดำตำาแหน่ง	(Succession	Plan)	สำาหรับตำาแหน่งกรรมการผู่้จัดำการ	แลำะ
ผู่บ้ริหารระดำบัสงู	โดำยคณะกรรมการบรษัิทมอับหมายให้คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำคา่ตอับแทนเป็นผู้่พิจารณากำาหนดำ
ความรู้ความสามารถึ	(Competency)	แลำะประสบการณ์ขอังแต่ลำะตำาแหน่งเพ้�อัคัดำเลำ้อักผู้่บริหารท่�ม่คุณสมบัติสอัดำคล้ำอัง
ตามท่�กำาหนดำ	สามารถึส้บทอัดำงานขอังแต่ลำะตำาแหน่งไดำ้	โดำยให้กรรมการผู่้จัดำการเป็นผู่้ประเมินการปฏิิบัติงานแลำะความรู้ 
ความสามารถึขอังผู้่บริหารท่�ม่คุณสมบัติตามท่�กำาหนดำ	เท่ยบกับระดัำบ	Competency	ท่�ต้อังการ	เพ้�อัจัดำทำาแผ่นพัฒนาลำดำ	Competency	 
Gap	เป็นรายบุคคลำ	โดำยมอับหมายให้ฝ่า่ยทรพัยากรบุคคลำเป็นผู่ต้ดิำตาม	อับรม	แลำะพฒันาความรูค้วามสามารถึขอังผู่ส้บ้ทอัดำ 
ตำาแหน่ง	ทั�งในตำาแหน่งกรรมการ	แลำะผู่้บริหารระดำับสูง	แลำะกำาหนดำให้กรรมการผู่้จัดำการเป็นผู่้รายงานผ่ลำการปฏิิบัติงาน
แลำะผ่ลำการพัฒนารายบุคคลำต่อัคณะกรรมการสรรหาฯ	ปีลำะ	1	ครั�ง	แลำะคณะกรรมการสรรหาฯ	จะทบทวนแลำะสรุปผ่ลำการ
จัดำทำาแผ่นส้บทอัดำตำาแหน่งกรรมการแลำะผู่้บริหารระดำับสูง	แลำ้วรายงานท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัททราบ	ปีลำะ	1	ครั�ง
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 การรายงานการมีส่วันได�เสีย

คณะกรรมการบรษัิทมน่โยบายให้จดัำทำารายงานการมส่ว่นไดำเ้สย่ขอังกรรมการโดำยให้กรรมการจดัำทำารายงานเป็นลำายลำกัษณ์
อัักษรแลำะให้ม่การทบทวนรายงานอัย่างน้อัยปีลำะครั�ง	แลำะต้อังรายงานทุกครั�งท่�ม่การเปลำ่�ยนแปลำง	โดำยกำาหนดำหลัำกเกณฑ์์
ไว้ดำังนี�
• กรรมการแลำะผู้่บรหิาร	ตอ้ังเปิดำเผ่ยสว่นไดำเ้ส่ยขอังตนแลำะบุคคลำท่�เก่�ยวข้อัง	โดำยจะตอ้ังจดัำทำารายงานการม่สว่นได้ำเสย่ 

ให้กับบริษัท	โดำยกรรมการแลำะผู่้บริหารแต่ลำะท่านจะต้อังรายงานการม่ส่วนไดำ้เส่ยนับตั�งแต่วันท่�เข้าดำำารงตำาแหน่ง
• เม้�อัม่กรรมการเปลำ่�ยนแปลำงข้อัมูลำการม่ส่วนได้ำเส่ย	ให้รายงานภัายใน	3	วัน	นับแต่วันท่�ม่การเปลำ่�ยนแปลำงข้อัมูลำ 

โดำยระบุแจ้งการเปลำ่�ยนแปลำงครั�งท่�เท่าไร
• ให้เลำขานกุารบรษัิทดำำาเนนิการจดัำสง่สำาเนาการมส่ว่นไดำเ้สย่ให้ประธานคณะกรรมการบรษัิท	แลำะประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอับทราบภัายใน	7	วนัทำาการนบัแตว่นัท่�บรษัิทไดำร้บัรายงานนั�น	แลำะเกบ็รกัษารายงานการมส่ว่นไดำเ้สย่ท่�กรรมการ
แลำะผู่้บริหารรายงานต่อับริษัท

• ทุกสิ�นปี	ให้เลำขานุการบริษัทจัดำทำารายงานการม่ส่วนไดำ้เส่ย	ส่งให้กรรมการแลำะผู่้บริหาร	เพ้�อัย้นยันความถึูกต้อังขอัง
ข้อัมูลำ	สำาหรบัใช้ื้เปิดำเผ่ยในแบบแสดำงรายการข้อัมลูำประจำาปี	(แบบ	56-1)	แลำะรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	ขอังบรษัิท

 การประเมินผลการปฏิบัติิงานของคณ์ะกรรมการบริษัทและคณ์ะกรรมการช้ดย่อย

คณะกรรมการบริษัท	แลำะคณะกรรมการชืุ้ดำย่อัย	ไดำ้ม่การประเมินผ่ลำการปฏิิบัติงานขอังตนเอังเป็นประจำาทุกปี	เพ้�อัชื้่วยให้
คณะกรรมการไดำ้ทบทวนผ่ลำงาน	ปัญหาแลำะอัุปสรรคต่างๆ	ในปีท่�ผ่่านมา	แลำะสามารถึนำามาแก้ไขแลำะเพิ�มประสิทธิภัาพ 
การทำางาน	โดำยม่กระบวนการประเมินผ่ลำการปฏิิบัติงานขอังคณะกรรมการบริษัท	แลำะคณะกรรมการชืุ้ดำย่อัย	ดำังนี�
1.	 จดัำให้มก่ารประเมินผ่ลำการปฏิบัิตงิานขอังคณะกรรมการบรษัิทแบบรายคณะ	แลำะรายบุคคลำ	แลำะคณะกรรมการชื้ดุำย่อัย

ทุกชืุ้ดำ	อัย่างน้อัยปีลำะ	1	ครั�ง
2.	 เลำขานกุารบรษัิทจดัำสง่แบบประเมินผ่ลำให้กรรมการทุกท่านเพ้�อัประเมนิผ่ลำการปฏิิบัตงิานขอังคณะกรรมการบรษัิทแลำะ

คณะกรรมการชื้ดุำย่อัยท่�ตนดำำารงตำาแหนง่	เม้�อักรรมการทุกท่านทำาแบบประเมินผ่ลำแลำว้	จงึสง่ให้เลำขานกุารบรษัิทสรปุผ่ลำ 
แลำะนำาเสนอัผ่ลำการประเมินการปฏิิบัติงานดำังกลำ่าวต่อัท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัท

	 	 เกณฑ์์การประเมินผ่ลำคิดำเป็นร้อัยลำะจากคะแนนเต็มในแต่ลำะหมวดำ	ดำังนี�
	 	 	 คะแนนเท่ากับหร้อัมากกว่าร้อัยลำะ	85		 หมายความว่า	“ดำ่มาก”
	 	 	 คะแนนอัยู่ในชื้่วงร้อัยลำะ	75-84	 	 หมายความว่า	“ดำ่”
	 	 	 คะแนนอัยู่ในชื้่วงร้อัยลำะ	65-74	 	 หมายความว่า	“ค่อันข้างดำ่”
	 	 	 คะแนนอัยู่ในชื้่วงร้อัยลำะ	50-64	 	 หมายความว่า	“พอัใชื้้”
	 	 	 คะแนนอัยู่ในชื้่วงต�ำากว่าร้อัยลำะ	50	 หมายความว่า	“ควรปรับปรุง”
	 	 เกณฑ์์การประเมินขอังคณะกรรมการบริษัททั�งคณะ	แบ่งการประเมินเป็น	4	หมวดำ	สรุปไดำ้ดำังนี�

(1)	 โครงสร้างแลำะคุณสมบัติขอังคณะกรรมการในเร้�อังท่�ทำาให้การทำางานขอังคณะกรรมการม่ประสิทธิภัาพ	
(2)	 การประชืุ้มคณะกรรมการไดำ้ดำำาเนินการเพ้�อัให้คณะกรรมการปฏิิบัติหน้าท่�ในการประชืุ้มอัย่างม่ประสิทธิภัาพ
(3)	 บทบาท	หน้าท่�	แลำะความรับผ่ิดำชื้อับขอังคณะกรรมการไดำ้ให้ความสำาคัญ	ใชื้้เวลำาในการพิจารณา	ทบทวนอัย่าง

เพ่ยงพอั	
(4)	 เร้�อังอั้�นๆ	เชื้่น	ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการแลำะฝ่่ายจัดำการ	แลำะ	การพัฒนาตนเอังขอังกรรมการแลำะ 

ผู่้บริหาร	เป็นต้น	
	 	 เกณฑ์์การประเมินขอังคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลำ	แบ่งการประเมินเป็น	3	หมวดำ	สรุปไดำ้ดำังนี�

(1)	 โครงสร้างแลำะคุณสมบัติขอังคณะกรรมการ	
(2)	 การประชืุ้มคณะกรรมการ
(3)	 บทบาท	หน้าท่�	แลำะความรับผ่ิดำชื้อับขอังคณะกรรมการ	

	 	 เกณฑ์์การประเมินขอังคณะกรรมการชืุ้ดำย่อัยแบบรายคณะ	แบ่งการประเมินเป็น	3	หมวดำ	สรุปไดำ้ดำังนี�
(1)	 โครงสร้างแลำะคุณสมบัติขอังคณะกรรมการชืุ้ดำย่อัยในเร้�อังท่�ทำาให้การทำางานขอังคณะกรรมการม่ประสิทธิภัาพ	
(2)	 การประชืุ้มคณะกรรมการชืุ้ดำย่อัยไดำ้ดำำาเนินการเพ้�อัให้คณะกรรมการปฏิิบัติหน้าท่�ในการประชืุ้มอัย่าง 

ม่ประสิทธิภัาพ
(3)	 บทบาท	หนา้ท่�	แลำะความรบัผ่ดิำชื้อับขอังคณะกรรมการชื้ดุำย่อัยไดำใ้ห้ความสำาคญั	ใช้ื้เวลำาในการพจิารณา	ทบทวน

อัย่างเพ่ยงพอั	



64 รายงานประจำาปี 2563

เลำขานุการบริษัทได้ำสรุปผ่ลำการประเมินการปฏิิบัติงานขอังคณะกรรมการบริษัทแลำะคณะกรรมการชุื้ดำย่อัยทุกชุื้ดำ	ประจำาปี	 
2563	แลำะนำาเสนอัต่อัท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัท	ครั�งท่�	1/2564	เม้�อัวันท่�	21	มกราคม	2564	โดำยม่รายลำะเอั่ยดำดำังนี�

การประเมิน ค่าเฉลำ่�ยรวม ระดำับ

การปฏิิบัติงานขอังคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ 94.00 ดำ่มาก

การปฏิิบัติงานขอังคณะกรรมการแบบรายบุคคลำ 93.75 ดำ่มาก

การปฏิิบัติงานขอังคณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน 92.50 ดำ่มาก

การปฏิิบัติงานขอังคณะกรรมการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่ 91.25 ดำ่มาก

สำาหรับการประเมินตนเอังขอังคณะกรรมการตรวจสอับนั�น	คณะกรรมการตรวจสอับได้ำทำาการประเมินผ่ลำด้ำวยตนเอัง	 
(Audit	Committee	Self-Assessment)	แลำะรายงานผ่ลำการประเมินฯ	ประจำาปี	2563	ตอ่ัท่�ประชื้มุคณะกรรมการบรษัิท	ครั�งท่�	 
2/2564	เม้�อัวันท่�	25	กุมภัาพันธ์	2564

 การประเมินผลการปฏิบัติิงานของกรรมการผู�จัดการ

บริษัทไดำ้จัดำให้ม่การประเมินผ่ลำงานขอังกรรมการผู่้จัดำการโดำยกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำค่าตอับแทน	เกณฑ์์การประเมิน
ผ่ลำงานขอังกรรมการผู้่จัดำการไดำ้นำาเกณฑ์์จากตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ื้	ซื้ึ�งครอับคลุำมความเป็น 
ผู่้นำา	การกำาหนดำกลำยุทธ์	การปฏิิบัติตามกลำยุทธ์	การวางแผ่นแลำะผ่ลำการปฏิิบัติทางการเงิน	ความสัมพันธ์กับ 
คณะกรรมการ	ความสัมพันธ์กับภัายนอักอังค์กร	การบริหารงานแลำะความสัมพันธ์กับบุคลำากร	การส้บทอัดำตำาแหน่งความรู้ 
ทางดำา้นผ่ลำติภัณัฑ์แ์ลำะบรกิาร	แลำะคณุลำกัษณะสว่นตวั	แลำว้นำาผ่ลำคะแนนมาวเิคราะห์	เพ้�อัการปรบัปรงุแลำะพฒันาจดุำดำอ้ัยตา่งๆ	 
อั่กทั�ง	ยังนำามาพิจารณากำาหนดำค่าตอับแทน	แลำะค่าตอับแทนในรูปแบบอั้�นท่�เหมาะสม

ซื้ึ�งเกณฑ์์ในการประเมินผ่ลำการปฏิิบัติงานขอังกรรมการผู่้จัดำการ	แบ่งอัอักเป็น	5	ระดำับ	ไดำ้แก่	0	=	ไม่ม่การดำำาเนินการ 
ในเร้�อังนั�น	1	=	ม่การดำำาเนินการในเร้�อังนั�นเลำ็กน้อัย	2	=	ม่การดำำาเนินการในเร้�อังนั�นพอัสมควร	3	=	ม่การดำำาเนินการในเร้�อัง
นั�นดำ่	4	=	ม่การดำำาเนินการในเร้�อังนั�นอัย่างดำ่เย่�ยม

	 โดำยม่เกณฑ์์การประเมินผ่ลำ	คิดำเป็นร้อัยลำะจากคะแนนเต็มในแต่หมวดำ	ไดำ้แก่	
	 	 คะแนนเท่ากับหร้อัมากกว่าร้อัยลำะ	85		 หมายความว่า	“ดำ่มาก”
	 	 คะแนนอัยู่ในชื้่วงร้อัยลำะ	75-84	 	 หมายความว่า	“ดำ่”
	 	 คะแนนอัยู่ในชื้่วงร้อัยลำะ	65-74	 	 หมายความว่า	“ค่อันข้างดำ่”
	 	 คะแนนอัยู่ในชื้่วงร้อัยลำะ	50-64	 	 หมายความว่า	“พอัใชื้้”
	 	 คะแนนอัยู่ในชื้่วงต�ำากว่าร้อัยลำะ	50	 		 หมายความว่า	“ควรปรับปรุง”

สำาหรับปี	2563	คณะกรรมการสรรหาแลำะกำาหนดำคา่ตอับแทนไดำป้ระเมินผ่ลำการปฏิบัิตงิานขอัง	นายว่ระชื้าต	ิโลำห์ศริ	ิกรรมการ
ผู่้จัดำการ	ประจำาปี	2563	แลำะรายงานผ่ลำต่อัคณะกรรมการบริษัทในการประชุื้มคณะกรรมการบริษัท	ครั�งท่�	11/2563	เม้�อั 
วันท่�	24	ธันวาคม	2563	

8.		 การปฏิิบัติตามหุ้ลักการกำากับกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทได้ำม่การพิจารณาแลำะทบทวนหลำักการกำากับดูำแลำกิจการท่�ดำ่สำาหรับบริษัทจดำทะเบ่ยน	ปี	2560	(CG	Code)	
ขอังสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัำกทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	แลำะ	หลำักเกณฑ์์	Corporate	Governance	Report	of	Thai	
Listed	Companies	(CGR)	ขอังสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ไปปรับใชื้้ตามบริบททางธุรกิจขอังบริษัทแลำ้ว	
โดำยในปี	2563	บริษัทไดำ้ม่การปฏิิบัติเพิ�มเติมดำังนี�
1.	 กำาหนดำนโยบายแลำะแนวปฏิบัิตเิก่�ยวกบัการใช้ื้ข้อัมลูำภัายในแลำะการซ้ื้�อัขายหลำกัทรพัย์ขอังกรรมการ	ผู้่บรหิาร	แลำะพนกังาน	

เพ้�อัเป็นหลัำกปฏิิบัติสำาหรับทุกคนในอังค์กร	อ่ักทั�งยังม่มาตรการในการติดำตามดูำแลำกรรมการแลำะผู้่บริหาร	เพ้�อัป้อังกันการ 
นำาข้อัมูลำภัายในไปใชื้้ในทางมิชื้อับ	โดำยให้เลำขานุการบริษัทประกาศช่ื้วงเวลำาห้ามซ้ื้�อัขายหลัำกทรัพย์ในทราบไว้เป็นการ 
ลำ่วงหน้า	30	วัน	เพ้�อัชื้่วยให้กรรมการ	ผู่้บริหาร	แลำะบุคคลำท่�เก่�ยวข้อังไดำ้ปฏิิบัติตามหลำักเกณฑ์์ดำังกลำ่าว

2.	 คณะกรรมการบรษัิทได้ำตดิำตามการปฏิบัิตติามมาตรการการใช้ื้ข้อัมูลำภัายในแลำะการซ้ื้�อัขายหลำกัทรพัย์ขอังกรรมการ	ผู้่บรหิาร	
แลำะพนกังาน	โดำยให้เลำขานกุารบรษัิทนำาเสนอัรายงานการเปลำ่�ยนแปลำงการถึอ้ัหลำกัทรพัย์ขอังกรรมการ	ผู้่บรหิาร	แลำะบุคคลำ
ท่�เก่�ยวข้อัง	ต่อัท่�ประชืุ้มคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำาทุกครั�งท่�ม่การประชืุ้ม



65บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

อัย่างไรก็ดำ่	ยังคงม่บางหลำักเกณฑ์์ท่�บริษัทยังไม่สามารถึปฏิิบัติไดำ้ตามข้อัแนวปฏิิบัติดำังนี�
1. ปริะธ�นกัริริมกั�ริค์วริเป็นกัริริมกั�ริอิสริะ 

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่�ไม่ได้ำเป็นผู้่บริหาร	อัย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการได้ำกำาหนดำบทบาทหน้าท่� 
ขอังประธานกรรมการไวอ้ัย่างชัื้ดำเจนโดำยเนน้ท่�ประโยชื้นข์อังบรษัิท	ผู่ถ้ึอ้ัหุ้น	แลำะผู่ม้ส่ว่นไดำเ้ส่ยทุกฝ่่ายเป็นสำาคญั	นอักจากนี�	 
เพ้�อัเป็นการถ่ึวงอัำานาจ	คณะกรรมการจงึได้ำแตง่ตั�งกรรมการอัสิระ	1	ท่าน	คอ้ั	นางจนัทิรา	ศรม่ว่งพนัธ	์รว่มพจิารณากำาหนดำ
วาระการประชืุ้มคณะกรรมการดำ้วย

2. ปริะธ�นค์ณะกัริริมกั�ริสริริห�และพิจ�ริณ�ค่์�ตอบแทนค์วริเป็นกัริริมกั�ริอิสริะ และสม�ชิกัสว่นใหญ่ในค์ณะกัริริมกั�ริสริริห�ฯ  
ค์วริเป็นกัริริมกั�ริอิสริะ
ถึงึแมว้า่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	แลำะสมาชิื้กในคณะกรรมการสรรหาฯ	มเ่พย่ง	1	ท่านท่�เป็นกรรมการอิัสระนั�น	แตทุ่กท่าน 
เป็นล้ำวนแต่เป็นกรรมการท่�ม่ความรู้แลำะประสบการณ์ในการทำาหน้าท่�ดำังกลำ่าวมาเป็นเวลำานาน	อั่กทั�ง	ยังได้ำปฏิิบัติหน้าท่� 
ดำว้ยความซ้ื้�อัสตัย์สจุรติ	แลำะไม่ไดำอ้ัอักเสย่งในวาระท่�ตนเอังมส่ว่นไดำเ้สย่	นอักจากนี�	คณะกรรมการสรรหาฯ	ไดำม่้การพจิารณา
นโยบายแลำะหลัำกเกณฑ์์ในการกำาหนดำค่าตอับแทนกรรมการท่�สะท้อันถึึงภัาระหน้าท่�แลำะความรับผิ่ดำชื้อับ	รวมถึึงประโยชื้น์
ท่�คาดำว่าจะไดำ้รับจากกรรมการแต่ลำะท่าน	กรรมการท่�ไดำ้รับมอับหมายหน้าท่�แลำะความรับผ่ิดำชื้อับเพิ�มขึ�น	เชื้่น	สมาชื้ิกขอัง
กรรมการชืุ้ดำย่อัย	ก็จะไดำ้รับค่าตอับแทนเพิ�มท่�เหมาะสมดำ้วย	นอักจากนี�	คณะกรรมการสรรหาฯ	ไดำ้ม่การทบทวนโครงสร้าง
การจา่ยคา่ตอับแทนแลำะอัตัราผ่ลำตอับแทนท่�เหมาะสมสำาหรบักรรมการ	เสนอัตอ่ัท่�ประชื้มุผู่ถ้ึอ้ัหุ้นพจิารณอันมุตั	ิโดำยกำาหนดำ
เป็นนโยบายว่า	ค่าตอับแทนจะต้อังอัยู่ในลัำกษณะท่�เหมาะสมโดำยคำานึงประสบการณ์	ภัาระหน้าท่�	ขอับเขต	บทบาทแลำะ 
ความรับผ่ิดำชื้อับ	สามารถึแข่งขันไดำ้ในธุรกิจ	แลำะสอัดำคลำ้อังกกับกลำยุทธ์	เป้าหมายระยะยาวขอังบริษัท

3. กั�ริจัดให้มีที�ปริึกัษั�ภ�ยนอกัม�ช่วยในกั�ริกัำ�หนดแนวท�งและเสนอแนะปริะเด็นในกั�ริปริะเมินผลกั�ริปฏิบัติง�นของ 
ค์ณะกัริริมกั�ริ อย่�งน้อยทุกัๆ 3 ปี และเปิดเผยในริ�ยง�นปริะจำ�ปี
บริษัทจัดำให้ม่การประเมินผ่ลำการปฏิิบัติงานขอังคณะกรรมการแลำะกรรมการชืุ้ดำย่อัยทั�งคณะเป็นประจำาทุกปี	 ทั�งนี�	 
คณะกรรมการบริษัทไดำ้พิจารณาแลำ้วท่�จะยังมิไดำ้ม่ท่�ปรึกษาภัายนอักมาชื้่วยในการกำาหนดำแนวทางแลำะเสนอัแนะประเดำ็น 
ในการประเมินผ่ลำการปฏิิบัติงานขอังคณะกรรมการ

ในปี	2563	บริษัทยังคงมุ่งมั�นท่�จะปฏิิบัติตามหลำักการกำากับดำูแลำกิจการท่�ดำ่ตามแนวทางท่�ตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
แลำะสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์กำาหนดำ	โดำยได้ำปฏิิบัติตามนโยบายการกำากับดูำแลำกิจการท่�ดำ่
ขอังบริษัทอัย่างเคร่งครัดำ	แลำะไดำ้ดำำาเนินการในเร้�อังความรับผ่ิดำชื้อับต่อัสังคมอัย่างต่อัเน่�อังเสมอัมา
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การควบค้มภายในและ 
	 การบริหุ้ารจัดการความเสี่ยง

1.	 สร้ปความเหุ้็นข้องคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบค้มภายในและ 
	 การบริหุ้ารความเสี่ยง
	 1.1	คณะกรรมการบริษัทฯ	ม่ความเห็นต่อัระบบการควบคุมภัายใน	ดำังนี�

หลำักการ การปฏิิบัติขอังบริษัท	ปี	2563 เป้าหมาย	ปี	2564

1.	 สภาพแวดล�อมการควบค้ม
1.1 ควัามซื�อสัติย์และจริยธรรม
• จัดำทำาหลำักปฏิิบัติเก่�ยวกับจริยธรรม

ท่�ชื้ัดำเจนแลำะส้�อัสารเพ้�อัให้พนักงาน
ทุกคนเข้าใจ

• ม่กระบวนการติดำตามแลำะดำูแลำ 
การปฏิิบัติตามหลำักความซ้ื้�อัสัตย์
แลำะคุณค่าทางจริยธรรมอัย่าง 
เหมาะสม

• จัดำให้ม่การรายงานการไม่ปฏิิบัติ
ตามหลัำกความซ้ื้�อัสัตย์แลำะคุณค่า
ทางจริยธรรมอัย่างทันท่วงท่แลำะ 
ม่การแก้ไขอัย่างเหมาะสม

• บริษัทไดำ้ประกาศระเบ่ยบดำ้านจรรยาบรรณ
ภัายในบริษัทเม้�อั	24	กุมภัาพันธ์	2553	แลำะ
ไดำ้ทำาการเปิดำเผ่ยหลำักเกณฑ์์ดำังกล่ำาวไว้
ใน	Center	File	ขอังบริษัท	แลำะบริษัทไดำ้ม่ 
นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ	ฉบับลำ่าสุดำ	
ประกาศ	ณ	วันท่�	22	กุมภัาพันธ์	2561

• ผู่้บริหารทุกระดำับขอังบริษัทดำูแลำรับผ่ิดำชื้อับ 
ให้พนักงานภัายใต้สายบังคับบัญชื้าขอังตน
ทราบแลำะปฏิิบัติตามคู่ม้อัจรรยาบรรณธุรกิจ
อัย่างจริงจัง	หากม่กรรมการ	ผู้่บริหารหร้อั
พนักงานกระทำาผิ่ดำจรรยาบรรณธุรกิจ	จะไดำ้
รับโทษทางวินัยอัย่างเคร่งครัดำ

• บริษัทไดำ้มอับหมายให้เลำขานุการบริษัทเป็น 
ผู่้ติดำตามดำูแลำการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
ธรุกจิขอังบรษัิทในภัาพรวมเพ้�อัเปิดำโอักาสให้
ผู่้ถึ้อัหุ้น	พนักงาน		ลำูกค้า	เจ้าหนี�	แลำะบุคคลำ
อ้ั�นสามารถึส่งคำาร้อังเร่ยนเข้ามายังบริษัทไดำ้	
4	ชื้่อังทาง	ไดำ้แก่	1.	จดำหมายถึึงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอับ	กรรมการผู่้จัดำการ	 
ผู่้ บั งคับ บัญชื้า	 หร้อั เลำขานุการบริ ษัท	 
2.	 โทรสาร	3.	 อ่ัเมลำ์ถึึงเลำขานุการบริษัท	 
4.	กลำ่อังรับเร้�อังร้อังเร่ยนภัายในบริษัท

• บริษัทยังคงติดำตามดำูแลำ
อัย่างต่อัเน่�อัง

• บริษัทยังคงติดำตามดำูแลำ
อัย่างต่อัเน่�อัง

• บริษัทยังคงติดำตามดำูแลำ
อัย่างต่อัเน่�อัง
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1.2 คณ์ะกรรมการบริษัท
• กำาหนดำแลำะส้�อัสารบทบาทหน้าท่�

ขอังคณะกรรมการแลำะการมอับหมาย
อัำานาจหน้าท่� ให้แก่ ผู้่บริหารแลำะ
ส้�อัสารให้แก่ทุกฝ่่ายไดำ้รับทราบ

• อังค์ประกอับขอังคณะกรรมการ
บริษัท	ม่กรรมการอิัสระตามจำานวน
ท่� กำ าหนดำโดำยตลำาดำหลำักทรัพ ย์ 	
แห่งประเทศไทย	(ข้อักำาหนดำขอัง
ตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบุว่า	คณะกรรมการควรประกอับด้ำวย
กรรมการอิัสระอัย่างน้อัย	1	ใน	3	
ขอังกรรมการทั�งคณะ	แตต่อ้ังไม่นอ้ัย
กว่า	3	คน)

• ทำาหนา้ท่�กำากบัดำแูลำการบรหิารความ
เส่�ยงแลำะการควบคุมภัายในขอัง
บริษัท

• คณะกรรมการตรวจสอับติดำตาม
ความม่ประสทิธภิัาพแลำะประสทิธผิ่ลำ
ขอังการควบคุมภัายในอัย่างสม�ำาเสมอั

• คณะกรรมการตรวจสอับกำากับดำูแลำ
งานขอังผู่้ตรวจสอับภัายในแลำะ 
ผู่้สอับบัญชื้่

• คณะกรรมการตรวจสอับม่อัำานาจ 
ในการเลำอ้ักผู้่สอับบัญช่ื้ก่อันนำาเสนอั 
ผู่้ถึ้อัหุ้นเพ้�อัแต่งตั�ง

• บริษัทไดำ้กำาหนดำกฎบัตรขอังคณะกรรมการ
บริษัท	แลำะอันุกรรมการรวมถึึงขอับเขต
อัำานาจหน้าท่�ขอังกรรมการผู่้จัดำการ	แลำะ
ฝ่่ายบริหารได้ำจัดำพิมพ์กฎบัตรเพ้�อัแจ้งให้
คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ	แลำะบริษัท
ม่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับลำ่าสุดำ	
ประกาศ	ณ	วันท่�	22	กุมภัาพันธ์	พ.ศ.	2561

• คณะกรรมการขอังบริษัทม่ทั�งสิ�น	12	คน	ซื้ึ�ง
บริษัทม่การแต่งตั�งกรรมการอัิสระครบ	4	คน

• บริษัทไดำ้จัดำตั�งคณะทำางานบริหารความเส่�ยง	
เพ้�อัทบทวนการประเมินความเส่�ยง	แลำะ 
จัดำทำาแผ่นบริหารความเส่�ยงในปี	2563

• คณะกรรมการตรวจสอับ	ไดำ้รับทราบผ่ลำการ
สอับทานการควบคุมภัายใน	รวมทั�งม่การ
สอับทานรายงานทางการเงินแลำะระบบการ
ควบคมุภัายใน	ท่�ไดำร้บัการประเมนิโดำยผู่ส้อับ
บัญชื้่ในทุกไตรมาสดำ้วย

• กฎบัตรขอังคณะกรรมการตรวจสอับกำาหนดำ
ให้ต้อังกำากับดำูแลำงานขอังผู่้ตรวจสอับภัายใน
แลำะผู่้สอับบัญชื้่

• กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอับกำาหนดำให้
มห่นา้ท่�พจิารณา	คดัำเลำอ้ักเสนอัแตง่ตั�งผู่ส้อับ
บัญช่ื้ขอังบริษัท	แลำะในการประชืุ้มผู่้ถึ้อัหุ้น
ประจำาปี	2563	ม่การนำาเสนอัวาระ	พิจารณา
แต่งตั�งผู่้สอับบัญช่ื้แลำะกำาหนดำค่าตอับแทน
ประจำาปี	2563	เพ้�อัให้ผู่้ถึ้อัหุ้นลำงมติ

• บริษัทยังคงติดำตามดำูแลำ
อัย่างต่อัเน่�อัง

• คณ ะ ทำ า ง า น บ ริ ห า ร 
ความเส่�ยงประเมินความ
เส่�ยงขอังอังคก์ร	แลำะจดัำทำา 
แผ่นบริหารความเส่�ยง
เพ้�อัจัดำการความเส่�ยงให้
อัยู่ในระดำับท่�ยอัมรับไดำ้

• คณะกรรมการตรวจสอับ
ยังติดำตามดูำแลำอัย่างต่อัเน่�อัง

• คณะกรรมการตรวจสอับ
ยังติดำตามดูำแลำอัย่างต่อัเน่�อัง

• นำาเสนอัวาระการแต่งตั�ง
แลำะกำาหนดำค่าตอับแทน 
ผู่ส้อับบัญช่ื้	ประจำาปี	2564	 
แลำะจะนำาเสนอัวาระนี�ตอ่ัท่�
ประชุื้มสามญัผู่ถ้ึอ้ัหุ้นเพ้�อั
ขอัมติอันุมัติ

1.3 ปรัชญาการบริหุ้ารและรูปแบบ  
 การปฏิบัติิงาน
• มุ่งเน้นการม่ระบบควบคุมภัายในท่�

น่าเช้ื้�อัถึ้อัแลำะม่การจัดำทำาคู่ม้อัการ
ปฏิิบัติงาน	ให้ทุกคนปฏิิบัติในทาง
เดำ่ยวกัน

• บริ ษัทไดำ้ม่การทบทวนระเบ่ยบว่าดำ้วย
การพัสดุำ	พ.ศ.2559	ปรับปรุงล่ำาสุดำ	วันท่�	 
13	กันยายน	2561	แลำะบริษัทไดำ้	Up	Version	
ISO9001	:	2015	แลำ้วเสร็จ

• บริ ษัทจะทบทวนตาม
ความเหมาะสมอั ย่าง
สม�ำาเสมอั
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1.4 โครงสร�างองค์กร
• ผู่้บริหารกำาหนดำสายการรายงาน

สำาหรับหน่วยธุรกิจหร้อัฝ่่ายงาน
ตา่งๆ	ภัายในอังคก์รอัย่างชัื้ดำเจนแลำะ
เป็นลำายลำักษณ์อัักษร

• โครงสร้างอังค์กรช่ื้วยสนับสนุน
ให้บริษัทม่ระบบการรายงานแลำะ
ส้�อัสารเก่�ยวกับการควบคุมภัายในท่�
ม่ประสิทธิภัาพแลำะประสิทธิผ่ลำ

• มโ่ครงสรา้งการจดัำการแลำะแผ่นผั่งการบรหิาร
อังค์กรขอังบริษัทท่�ชัื้ดำเจน	ซึื้�งทบทวน	แลำะ
ประกาศใชื้้ลำ่าสุดำเดำ้อันวันท่�	1	พฤศจิกายน	
2563

• บริษัทจัดำให้ม่รูปแบบการจัดำโครงสร้างอังค์กร
เพ้�อัให้ม่การบริหารงานท่�ม่ประสิทธิภัาพ	 
ม่ระบบการควบคุมภัายในท่�รัดำกุม	 เชื้่น	 
มก่ารแบ่งแยกหนา้ท่�	การกำาหนดำวงเงนิอันมุตัิ
ท่�ระดำับต่างๆ

• บริ ษั ทจ ะทบทวนตาม
ความ เหมาะสมอั ย่ า ง
สม�ำาเสมอั

1.5 บทบาทหุ้น�าที�และควัามรับผิดชอบ
• ผู่้บริหารระดัำบสูงม่หน้าท่�ทำาให้มั�นใจ

ว่าบริษัทม่ระบบการควบคุมภัายใน
ท่�เหมาะสม

• ผู่้บริหารระดำับสูงรับผ่ิดำชื้อับในการ
ทำาให้มั�นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ
หน้าท่�แลำะความรับผ่ิดำชื้อับขอังตน
เก่�ยวกับการควบคุมภัายใน

• ผู่้บริหารม่หน้าท่�รับผิ่ดำชื้อับประสิทธิภัาพ 
ขอัง ร ะบบกา รควบคุ มภัาย ในภัาย ใต้  
ความรับผ่ิดำชื้อับขอังตน

• บริษัทได้ำประกาศระเบ่ยบว่าด้ำวยการบริหาร
งานบุคคลำแลำะสวัสดำิการ	พ.ศ.	2559	ระเบ่ยบ
ว่าดำ้วยการพัสดุำ	พ.ศ.	2559	แก้ไขเพิ�มเติม
ฉบับท่�	3	พ.ศ.2561	ระเบ่ยบการปฏิิบัติงาน
ตามมาตรฐาน	ISO	9001	:	2015	ระเบ่ยบ
ว่าด้ำวยการทำารายการท่�เก่�ยวโยงกัน	ประเภัท
รายการธุรกิจปกติท่�ม่เง้�อันไขการค้าทั�วไป	
พ.ศ.		2563	นโยบายแลำะขั�นตอันปฏิิบัตกิารทำา
รายการท่�เก่�ยวโยงกัน	พ.ศ.	2563	แลำะบริษัท
ม่การประเมินพนักงานโดำยใชื้้	KPI	

• ผู่้บริหารแต่ลำะฝ่่ายควร
ดำแูลำให้มก่ารปฏิบัิติในเร้�อัง
ดำงักล่ำาว	หลัำงจากม่การฝ่กึ
อับรมให้พนักงานทุกคน 
เ ข้าใจหน้าท่�แลำะความ 
รับผ่ิดำชื้อับขอังตน	

1.6 ทรัพยากรบ้คคล
• ผู่้ บ ริหารจั ดำทำ าแนวปฏิิ บัติ ดำ้ าน 

ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ลำ ท่� ยึ ดำ ห ลำั ก 
ความซ้ื้�อัสัตย์	จริยธรรม	แลำะความ
สามารถึขอังบุคลำากร

• การสรรหาแลำะรักษาไว้ซึื้�งบุคลำากร
เ ป็น ไปตามหลำั กความ ซ้ื้� อั สั ต ย์ 	
จริยธรรม	แลำะความสามารถึขอัง
บุคลำากร

• การประเมินผ่ลำการปฏิิบัติงานขอัง
พนักงานแลำะแนวทางในการให้ 
ผ่ลำตอับแทนขอังบริษัท	ส่งเสริม
การบรรลำุวัตถึุประสงค์ขอังบริษัท
ทั�งในด้ำานกลำยุทธ์	การดำำาเนินงาน	
การรายงาน	แลำะการปฏิิบัติตาม 
กฎระเบ่ยบ

• บริษัทได้ำจัดำทำาระเบ่ยบด้ำานจริยธรรมโดำย
ครอับคลำุมเร้�อังดำังกลำ่าวแลำะไดำ้จัดำทำานโยบาย
จริยธรรมทางธุรกิจ	ฉบับลำ่าสุดำ	ลำงวันท่� 
22	กุมภัาพันธ์	2561

• เกณฑ์์การสรรหาพนักงานจะพิจารณา	 
การศกึษา	ประสบการณท์ำางาน	ความถึ่�ในการ
เปลำ่�ยนงาน	ทัศนคติในการทำางาน	แลำะเพิ�ม
การตรวจสอับประวัติในการรับพนักงานใหม่

• บริ ษัทได้ำม่การทบทวน	KPI	 ให้ม่ความ
สอัดำคลำ้อังกับเป้าหมายขอังบริษัทแลำะใชื้้	KPI	
ในการประเมนิผ่ลำการปฏิิบัตงิานขอังพนกังาน

• บริษัทยังคงติดำตามดำูแลำ
อัย่างต่อัเน่�อัง

• บริ ษัทใชื้้ 	KP I 	 ในการ
ประเมินผ่ลำการปฏิิบัติงาน
ขอังพนักงาน
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2	 การประเมินความเสี่ยง
• การร ะ บุความ เ ส่� ย งขอังบริ ษัท

พิจารณาครอับคลำุมกระบวนการ
ทำางานท่�สำาคัญ

• บริษัทไดำ้กำ าหนดำวัตถึุประสงค์ท่�
ชื้ัดำเจนทั�งระดำับอังค์กรแลำะระดัำบ
หนว่ยงาน	เพ้�อัให้การบ่งช่ื้�ความเส่�ยง
ม่ความชื้ัดำเจน

• บริษัทจัดำทำาเกณฑ์์การประเมินความ
เส่�ยงทั�งดำา้นโอักาสเกดิำแลำะผ่ลำกระทบ 
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
ความเส่�ยงอังค์กรแลำะหน่วยงาน

• การระบุความเ ส่�ยงพิจารณาทั� ง
ปัจจัยภัายในแลำะภัายนอัก	รวมถึึง 
ผ่ลำกระทบท่�ม่ต่อัวัตถึุประสงค์ดำ้วย

• ความเส่�ยงไดำ้รับการระบุแลำะประเมิน
โดำยพิจารณาถึึงความเป็นไปไดำ้ท่�จะ
เกิดำเหตุการณ์นั�นแลำะความรุนแรง
ขอังผ่ลำกระทบ	(L ike l ihood	&	 
Impact)

• บรษัิทได้ำจดัำทำาคูม้่อัการบรหิารความเส่�ยง	แลำะ
กำาหนดำนโยบายการบรหิารความเส่�ยง	รวมถึงึ
กระบวนการแลำะขั�นตอันการบรหิารความเส่�ยง	
ประกาศ	ณ	วันท่�	24	สิงหาคม	2560	

• บรษัิทได้ำจดัำทำาคูม้่อัการบรหิารความเส่�ยง	แลำะ
กำาหนดำวตัถึปุระสงคข์อังการบรหิารความเส่�ยง
ท่�ชื้ัดำเจน

• บรษัิทได้ำจดัำทำาคูม้่อัการบรหิารความเส่�ยง	แลำะ
กำาหนดำเกณฑ์์การประเมินความเส่�ยงทั�งดำ้าน
โอักาสท่�จะเกิดำแลำะผ่ลำกระทบขอังความเส่�ยง		

• บริษัทแต่งตั�งคณะทำางานบริหารความเส่�ยง
ในปี	2563	โดำยคณะทำางานฯ	ม่การจัดำประชืุ้ม
กบัทุกฝ่่ายงานเพ้�อัประเมินความเส่�ยงแลำะระบุ
ความเส่�ยงจากปัจจัยภัายในแลำะภัายนอัก	

• คณะทำางานบริหารความเส่� ยงประเ มิน 
ความเส่�ยงแลำะระบุความเส่�ยง	โดำยพจิารณาถึงึ
โอักาสท่�จะเกดิำแลำะผ่ลำกระทบ	รวมถึงึไดำจ้ดัำทำา
แผ่นบริหารความเส่�ยงในปี	2563	

• บริ ษั ทจ ะทบทวนตาม
ความ เหมาะสมอัย่ า ง
สม�ำาเสมอั

• ค ณ ะ ทำ า ง า น บ ริ ห า ร 
ค ว า ม เ ส่� ย ง ป ร ะ เ มิ น 
ความเส่�ยงขอังอังคก์ร	แลำะ
จัดำทำาแผ่นบริหารความ
เส่�ยงเพ้�อัจดัำการความเส่�ยง
ให้อัยู่ในระดำับท่�ยอัมรับไดำ้

• ค ณ ะ ทำ า ง า น บ ริ ห า ร 
ค ว า ม เ ส่� ย ง ป ร ะ เ มิ น 
ความเส่�ยงขอังอังคก์ร	แลำะ
จัดำทำาแผ่นบริหารความ
เส่�ยงเพ้�อัจดัำการความเส่�ยง
ให้อัยู่ในระดำับท่�ยอัมรับไดำ้

• ค ณ ะ ทำ า ง า น บ ริ ห า ร 
ความเส่�ยงดำำาเนินการตาม
แผ่นบริหารความเส่�ยง	 
แ ลำ ะ ติ ดำ ต า ม ผ่ ลำ ก า ร 
ดำำาเนินงาน	เพ้�อัประเมิน
การจัดำการความเส่�ยง
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3.	 การควบค้ม
3.1 การเชื�อมโยงเกี�ยวักับการ  
 ประเมินควัามเสี�ยง
• กิ จกรรมการควบคุม ไดำ้ รั บการ

อัอักแบบเพ้�อัจัดำการความเส่�ยงท่�
สำาคัญ

• การอัอักแบบกิจกรรมการควบคุม
ต่างๆ	 ครอับคลำุมถึึงความเส่� ยง 
ดำ้านเทคโนโลำย่สารสนเทศดำ้วย

3.2 การออกแบบกิจกรรมการ  
 ควับค้ม
• กิจกรรมการควบคุมขอังบริ ษัท

ประกอับด้ำวยกิจกรรมต่างๆ	ท่�ม่
ประสิทธิผ่ลำแลำะต้นทุนต่างๆ	กัน	เชื้่น	
การอันุมัติ	ผู่้ม่อัำานาจ	การตรวจสอับ
ความถูึกต้อัง	การกระทบยอัดำ	การ
ตรวจสอับผ่ลำการดำำาเนินงาน	การ
รักษาความปลำอัดำภััยขอังทรัพย์สิน	
แลำะ	การแบ่งแยกหน้าท่�	เป็นต้น

• บริษัทม่การแบ่งแยกหน้าท่�ขอังบุคคลำ
แลำะกระบวนการอัย่างเหมาะสม
เพ้�อัป้อังกันความเส่�ยงแลำะบรรลำุ
วัตถึุประสงค์ขอังการควบคุมภัายใน

• ในการอัอักแบบแลำะปรับปรุงการ
ควบคุมต่างๆ	ฝ่่ายบริหารได้ำคำานึง
ถึึงต้นทุนขอังกิจกรรมการควบคุม	
เปร่ยบเท่ยบกับประโยชื้น์ท่�จะไดำ้รับ
จากการปรับปรุงการควบคุมนั�น

• บริษัทม่การแบ่งแยกหน้าท่�	การสอับทานแลำะ
อันุมัติ	การควบคุมการจ่ายเงิน	การตรวจนับ 
สินค้ าคง เหลำ้อัแลำะคณะทำ างานบริหาร 
ความเส่�ยงม่การประเมินความเส่�ยงแลำะ 
จัดำทำาแผ่นบริหารความเส่�ยงปี	2563

• สอับทานการกำาหนดำสทิธเิข้าถึึงข้อัมูลำในระบบ
ขอังแตล่ำะUser		แลำะทดำสอับการสำารอังข้อัมลูำ
ขอังระบบ

• บริษัทม่การแบ่งแยกหน้าท่�	การสอับทานแลำะ
อันุมัติ	การควบคุมการจ่ายเงิน	แลำะการตรวจนับ 
สินค้าคงเหลำ้อั	แลำะม่ระเบ่ยบว่าดำ้วยการพัสดำุ	
พ.ศ.	2559	ซื้ึ�งทบทวนลำ่าสุดำ	กันยายน	2561,	
ระเบ่ยบว่าดำ้วยการบริหารงานบุคคลำแลำะ
สวัสดำิการ	พ.ศ.	2559	

• โครงสรา้งการบรหิารแลำะสายการบังคบับัญชื้า
ไดำ้ม่การแบ่งแยกหน้าท่�ขอังกระบวนการ
ต่างๆ		แลำะบริษัทม่การแบ่งแยกหน้าท่�ความ 
รับผ่ิดำชื้อับในการอันุมัติ	การบันทึกรายการ
บัญช่ื้แลำะข้อัมูลำสารสนเทศ	แลำะการดูำแลำ 
จัดำเก็บทรัพย์สินอัอักจากกันโดำยเด็ำดำขาดำ 
เพ้�อัเป็นการตรวจสอับซื้ึ�งกันแลำะกัน

• ในการควบคุมใดำๆ	บริษัทจะพิจารณาโดำย
เลำ้อักจากการควบคุมภัายในท่�ก่อัให้เกิดำ
ประสิทธิภัาพสูงท่�สุดำ

• บริษัทยังคงติดำตามดำูแลำ
อัย่างต่อัเน่�อัง

• บริษัทยังคงติดำตามดำูแลำ
อัย่างต่อัเน่�อัง

• บริษัทอัยู่ระหว่างจัดำทำา
ระเบ่ยบการปฏิิบัติงาน
สำาหรับแต่ลำะกระบวนการ
เ ป็นลำายลำั กษณ์ อัั กษร
เพิ�มเติม	แลำะจะทบทวน
ตามความเหมาะสมอัย่าง
สม�ำาเสมอั
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3.3 นโยบายและวัิธีการปฏิบัติิงาน
• กิ จกรรมการควบคุม ไดำ้ ร วมใน

กระบวนการทำางานแลำะกิจกรรม
ในการปฏิิบัติงานประจำาวันสำาหรับ
พนักงาน

• วิธ่การปฏิิบัติงานม่ความสอัดำคลำ้อัง
กับนโยบายท่�กำาหนดำโดำยผู้่บริหาร	
จัดำทำาเป็นลำายลัำกษณ์อัักษรแลำะม่ 
รายลำะเอั่ยดำท่�เหมาะสม

• บริษัทม่การสอับทานนโยบายแลำะ 
วธิก่ารปฏิิบัตงิานอัย่างสม�ำาเสมอัเพ้�อั
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

3.4 เทคโนโลยีและสารสนเทศึ
• กิจกรรมการควบคุมด้ำานเทคโนโลำย่

สารสนเทศได้ำรับการอัอักแบบแลำะ 
นำาไปใช้ื้เพ้�อัส่งเสริมการม่ระบบ
ควบคุมภัายในท่�ม่ประสิทธิภัาพ

• บริ ษัทจัดำใ ห้ ม่การอัอักแบบการ
ควบคุมระบบงาน	(Application	 
controls)	ท่�ชื้ว่ยให้ข้อัมลูำแลำะรายงาน
ต่างๆ	ม่ความถึูกต้อัง	น่าเชื้้�อัถึ้อั

• บริ ษั ท ไ ด้ำ จั ดำ ใ ห้ ม่ กา รควบคุ ม ในแต่ ลำ ะ
กระบวนการ	พร้อัมทั�งให้พนักงานจัดำทำา
รายงานสำาหรับกรรมการผู่้จัดำการเพ้�อัติดำตาม
ผ่ลำการปฏิิบัติงานต่างๆ

• บริษัทใชื้้ระบบ	ISO	9001	:	2015	ซึื้�งม่เป็น
ลำายลำักษณ์อัักษร	

• บริษัทกำาหนดำนโยบายแลำะขั�นตอันปฏิิบัติการ
ทำารายการท่�เก่�ยวโยงกัน	แลำะระเบ่ยบว่าดำ้วย
การทำารายการท่�เก่�ยวโยงกนั	ประเภัทรายการ
ธรุกจิปกตทิ่�มเ่ง้�อันไขการคา้ทั�วไป	พ.ศ.	2563	

• บริษัทกำาหนดำนโยบายการใชื้้ข้อัมูลำ	Data	
Cen t e r 	 ร ะ เบ่ ยบการป ฏิิ บัติ ง านขอัง 
หน่วยงาน	IT	แลำะกำาหนดำสิทธิ		ในการเข้าถึึง
ข้อัมูลำ	(Access	authorization)	สำาหรับข้อัมูลำ
แต่ลำะประเภัท

• บริษัทใช้ื้ระบบ	Accpac	สำาหรับระบบบัญชื้่	
ซื้ึ�งผู่้ใชื้้งานสามารถึเร่ยกดำูรายการต่างๆ	ตาม
ความต้อังการไดำ้	แต่บริษัทยังไม่ไดำ้ตรวจสอับ
ความม่ประสทิธภิัาพขอังการควบคมุระบบงาน	
(Application	controls)

• บริษัทจะทบทวนในระบบ	
ISO	ตามความเหมาะสม 
อัย่างสม�ำาเสมอั

• สอับทานความเหมาะสม
แลำะความเป็นปัจจุบันขอัง
นโยบายแลำะวิธ่การปฏิิบัติ
งานให้สอัดำคลำ้อังกัน

• บริษัทยังคงติดำตามดำูแลำ
อัย่างต่อัเน่�อัง

• บริษัทยังคงติดำตามดำูแลำ
อัย่างต่อัเน่�อัง
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4.	 สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 ข�อมูลที�ช่วัยส่งเสริมการควับค้ม 
 ภายใน
• ข้อัมูลำท่� ใ ช้ื้ ในการบริหารจัดำการ

อังค์กร	ม่ความครบถ้ึวน	ถูึกต้อัง	
ทันเวลำาแลำะเป็นไปตามกฎระเบ่ยบ
ท่�เก่�ยวข้อัง

• ม่การสอับทานคุณภัาพขอังระบบ
ข้อัมูลำอัย่างสม�ำาเสมอั	เพ้�อัให้มั�นใจ
ว่ า ข้อัมูลำม่ความน่า เ ช้ื้� อัถึ้อัแลำะ 
ตรงตามเวลำา

4.2 การสื�อสารภายในองค์กร
• ฝ่า่ยบริหารส้�อัสารให้พนกังานทุกคน

ทราบในหน้าท่�ขอังตน	โดำยเฉพาะ
อัย่างยิ�งบทบาทท่�เก่�ยวข้อังกับการ
ควบคุมภัายใน

• บริษัทม่ชื้่อังทางการส้�อัสารอัย่าง
เ ปิ ดำ เผ่ยร ะหว่ า ง ผู้่ บ ริ ห า รแลำะ 
คณะกรรมการบริษัท	เพ้�อัให้ทั�งสอัง
ฝ่่ายสามารถึทำาหน้าท่�ขอังตนได้ำ 
ตามวัตถึุประสงค์

• ม่ชื้่อังทางการส้�อัสารท่�แยกอัอักมา
ตา่งหากเพ้�อัให้สามารถึส้�อัสารกนัไดำ	้
ในกรณีชื้่อังทางการส้�อัสารปกติไม่
สามารถึใชื้้ไดำ้หร้อัไม่ม่ประสิทธิภัาพ

• คณะกรรมการบริษัทสามารถึเข้าถึึง
แหล่ำงข้อัมูลำท่�เก่�ยวข้อังต่างๆ	เชื้่น	
ข้อัมูลำจากผู้่สอับบัญช่ื้	ผู่้ตรวจสอับ
ภัายใน	หน่วยงานกำากับดำูแลำ

• ข้อัมูลำท่�จะรายงานให้ผู้่บรหิาร	จะผ่า่นการสอับ
ทานความครบถึว้น	ถึกูตอ้ัง	จากฝ่า่ยงานตา่งๆ	
ก่อัน	นอักจากนี�ม่การเปร่ยบเท่ยบข้อัมูลำเป็น
รายวันเพ้�อัสอับทานความถึูกต้อังขอังข้อัมูลำ	
แลำะสรปุนำาสง่รอังกรรมการผู่จ้ดัำการตามลำำาดำบั
ชื้ั�น	ถึึงกรรมการผู่้จัดำการอัย่างสม�ำาเสมอั

• ผู่้บริหารในแต่ลำะฝ่่ายไดำ้ส้�อัสารให้ผู่้ใต้บังคับ
บัญชื้ารับทราบหน้าท่�แลำะระเบ่ยบต่างๆ	 
รวมถึึงบทบาทท่�เก่�ยวข้อังกับการควบคุม
ภัายใน	

• ฝ่่ายบริหารรายงานต่อัคณะกรรมการบริษัท	
ซื้ึ�งจะประชืุ้มกันเป็นประจำาทุกเดำ้อัน

• หัวหน้าขอังพนักงานเป็นผู้่รับผ่ิดำชื้อับการ
ส้�อัสารถึึงพนักงานสายงานขอังตน	ในกรณีท่�
ชื้่อังทางการส้�อัสารปกติไม่สามารถึใชื้้ไดำ้	แต่
ยังไม่ม่การจัดำทำาเป็นลำายลำักษณ์อัักษร

• คณะกรรมการบรษัิทได้ำรบัข้อัมูลำจากกรรมการ
ผู่้จัดำการ

• บริ ษั ท ยั งคง ใ ช้ื้ วิ ธ่ กา ร 
เชื้่นเดำ่ยวกับปี	2563

• บริษัทยังคงติดำตามดำูแลำ
อัย่างต่อัเน่�อัง

• บริ ษั ท ยั งคง ใ ช้ื้ วิ ธ่ กา ร 
เชื้่นเดำ่ยวกับปี	2563

• บริ ษั ท ยั งคง ใ ช้ื้ วิ ธ่ กา ร 
เชื้่นเดำ่ยวกับปี	2563

4.3 การสื�อสารภายนอกองค์กร
• บรษัิทมช่ื้อ่ังทางการส้�อัสารภัายนอัก

ท่�ทำาให้ไดำร้บัขอ้ัมูลำจาก	ลำกูคา้	ผู่ข้าย	
ผู่ส้อับบัญช่ื้	ผู่ก้ำากบัดำแูลำ	เป็นตน้	เพ้�อั
ชื้่วยให้ผู่้บริหารแลำะคณะกรรมการ
บริษัทไดำ้รับข้อัมูลำท่�สำาคัญเก่�ยวกับ
ประสิทธิภัาพแลำะประสิทธิผ่ลำขอัง
การควบคุมภัายใน

• ฝ่า่ยตรวจสอับไดำร้บัผ่ลำการตรวจสอับประจำาปี 
จากผู้่ตรวจสอับบัญช่ื้เก่�ยวกับประสิทธิภัาพ
แลำะประสิทธิผ่ลำขอังการควบคุมภัายใน
นอักจากนี�บริ ษัทได้ำจัดำช่ื้อังทางให้บุคคลำ
ภัายนอักตดิำตอ่ับรษัิทไดำ	้โดำยผ่า่นทางเวบ็ไซื้ต์
แลำะทางโทรศัพท์แลำะ	E-mail	ขอังแต่ลำะฝ่่าย
ขอังบริษัท	 โดำยฝ่่ายขายเป็นผู้่รับผิ่ดำชื้อับ 
ในการรับเร้�อังร้อังเร่ยนจากลำูกค้า

• บริษัทยังคงใช้ื้วิธ่การเช่ื้น
เดำ่ยวกับปี	2563
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5.	 การติดตามและประเมินผู้ล
5.1 การติิดติามประเมินผลอย่าง 
 ติ่อเนื�อง
• บริ ษัทได้ำจัดำให้การประเมินการ

ควบคุมภัายในอัย่างต่อัเน่�อังเป็น 
ส่วนหนึ�งขอังการปฏิิบัติงานทั�วทั�ง
อังค์กร

• ผู่้ประเมินเข้าใจอังค์ประกอับในการ
ประเมิน	การควบคุมภัายใน

• ฝ่่ายบริหารไดำ้รับผ่ลำการประเมิน 
เก่�ยวกับประสิทธิภัาพแลำะประสิทธิผ่ลำ
ขอังการควบคุมภัายในอัย่างสม�ำาเสมอั
แลำะทันเวลำา

• ผู่้บริหารพิจารณาขอับเขตแลำะ
ความถึ่�ขอังการประเมินแบบแยก
ต่างหาก	(Separate	Evaluation)	 
ซื้ึ� ง ขึ� น อั ยู่ กั บ ความสำ า คั ญขอั ง 
ความเส่�ยง	การควบคุม	การจัดำการ
ความเส่�ยง	แลำะความม่ประสทิธภิัาพ
แลำะประสิทธิผ่ลำขอังการติดำตาม
ประเมินผ่ลำอัย่างต่อัเน่�อัง	(Ongoing	
Monitoring)

• บริษัทม่การตรวจติดำตามระบบ	ISO	ภัายใน
อัย่างน้อัยปีลำะ	2	ครั�ง	แลำะตรวจติดำตาม
คุณภัาพโดำยบริษัทภัายนอักปีลำะ	2	ครั�ง

• จัดำอับรมเร้�อังการควบคุม
ตนเอัง	Self-Control	ให้
แต่ลำะฝ่่ายเพ้�อัเ ป็นการ
พัฒนาอั ย่ า ง ทั� ว ถึึ ง ทั� ง
อังค์กร

• บริษัทม่ระบบการตรวจสอับ 
ภัายในท่�ดำำาเนินการโดำย 
ผู่้ตรวจสอับท่�ม่คุณสมบัติ
เหมาะสมแลำะ ม่ความ
เป็นอัิสระจากฝ่่ายจัดำการ	 
มก่ารจดัำทำารายงานผ่ลำการ
ตรวจสอับอัย่างสม�ำาเสมอั
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5.2 การรายงานข�อบกพร่อง
• ข้อับกพร่อังขอังการควบคุมภัายใน

ไดำ้ รั บกา ร ร ายง านต่ อั เ จ้ า ขอัง
กระบวนการแลำะเจ้าขอังการควบคุม
ท่�เก่�ยวข้อังเพ้�อัดำำาเนินการแก้ไข
-	 ข้อับกพรอ่ังดำงักลำา่วถึกูรายงาน

ไปยังผู้่บริหารระดำับท่�สูงกว่า
เจ้ าขอังกระบวนการอัย่าง
น้อัยหนึ�งระดำับ

• ข้อับกพร่อังท่�เก่�ยวกับการควบคุม
ภัายในได้ำรับการรายงานไปยัง 
ผู่้บริหารระดำับสูงคณะกรรมการ
บริษัท	แลำะคณะกรรมการตรวจสอับ
อัย่างสม�ำาเสมอัแลำะทันเวลำา

• บริ ษัทไดำ้จัดำใ ห้ ม่การตรวจสอับ
ภัายในโดำยผู้่ท่�ม่คุณสมบัติเหมาะสม 
แลำะม่ความรู้ดำ้านการตรวจสอับ
ภัายใน

• การตรวจสอับภัายในม่โครงสร้างท่�
เหมาะสมเพ้�อัสนับสนุนให้สามารถึ
ทำางานไดำ้อัย่างเป็นอัิสระ

• บริษัทได้ำจัดำให้ม่ผู่้ เช่ื้�ยวชื้าญจาก
ภัายนอักมาประเมินการปฏิิบัติงาน
ตรวจสอับภัายใน	(Quality	Assurance	 
Rev iew) 	 เพ้� อั ใ ห้ มั� น ใจว่ าการ 
ปฏิิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอับภัายใน

• ฝ่่ายตรวจสอับภัายในไดำ้รับรายงานสรุป 
ข้อัสังเกตจากผู้่ตรวจสอับบัญช่ื้ภัายนอัก	
(Management	Letter)	 ซึื้�งฝ่่ายตรวจสอับ
ภัายในไดำ้สอับทานแลำะประชืุ้มร่วมกับผู่้ท่�
เก่�ยวข้อัง	 เพ้�อัหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง	
พร้อัมทั�งรายงานผ่ลำการติดำตามแก้ไขต่อั 
คณะกรรมการตรวจสอับแลำะกรรมการ 
ผู่้จัดำการ	

• คณะกรรมการตรวจสอับได้ำรับรายงาน 
ข้อัสังเกตจากผู้่สอับบัญช่ื้	แต่ลำะไตรมาส
แลำะได้ำรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
ทุกครั�ง	รวมถึึงการแก้ไขขอังฝ่่ายจัดำการใน
เร้�อังนั�นๆ

• ฝ่่ายตรวจสอับม่พนักงานเพ่ยง	1	คน	ซื้ึ�งในปี	
2563	ไดำ้ติดำตามการแก้ไขข้อัสังเกตจากการ
ตรวจสอับระบบการควบคุมภัายในขอังผู่้สอับ
บัญชื้่

• ฝ่่ายตรวจสอับภัายในรายงานตรงต่อัคณะ
กรรมการตรวจสอับ

• X

• บริ ษั ท ยั งคง ใ ช้ื้ วิ ธ่ กา ร 
เชื้่นเดำ่ยวกับปี	2563

• บริ ษั ท ยั งคง ใ ช้ื้ วิ ธ่ กา ร 
เชื้่นเดำ่ยวกับปี	2563

• เ พิ� ม บุ ค ค ลำ า ก ร ฝ่่ า ย 
ตรวจสอับแลำะส่งอับรม
เพิ�มเติมเร้�อังการควบคุม
ภั า ย ใ น ข อั ง แ ต่ ลำ ะ
กระบวนการ

• เม้�อับริษัทม่การตรวจสอับ
ภัายในเต็มรูปแบบอัย่าง
แท้จริง	จึงจะเริ�มต้นให้ 
ผู่้เช่ื้�ยวชื้าญจากภัายนอัก
เข้ามาประเมินการปฏิิบัติ
ง านตรวจสอับภัายใน 
ในอันาคต

1.2	ความเหุ้็นข้องคณะกรรมการบริษัทต่อการบริหุ้ารความเสี่ยง
บริษัทได้ำจัดำตั�งคณะทำางานบริหารความเส่�ยง	ซึื้�งม่หน้าท่�พิจารณานโยบายแลำะกรอับการบริหารความเส่�ยง	ประเมิน	วิเคราะห์
ปัจจัยเส่�ยงแลำะผ่ลำกระทบ	กำาหนดำระดำับความเส่�ยงท่�ยอัมรับไดำ้	ทบทวน	ปรับปรุงระบบการบริหารความเส่�ยงให้ม่ประสิทธิภัาพ	
ประสิทธิผ่ลำอัย่างต่อัเน่�อัง	ติดำตามการบริหารความเส่�ยงให้สอัดำคลำ้อังกับสถึานการณ์ในปัจจุบัน	คณะกรรมการบริษัทจึงม่ 
ความเห็นว่าบริษัทม่มาตรการบริหารความเส่�ยงอัยู่ในระดำับท่�อังค์กรยอัมรับไดำ้

2.	 ความเหุ้็นข้องคณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการตรวจสอับได้ำสอับทานแลำะประเมินความเพ่ยงพอัขอังระบบการควบคุมภัายใน	โดำยพิจารณาจากรายงานแลำะ
ความเห็นขอังผู่้ตรวจสอับภัายในแลำะผู่้สอับบัญช่ื้	แลำะจากการสอับทานแบบประเมินความเพ่ยงพอัขอังระบบควบคุมภัายใน	 
คณะกรรมการตรวจสอับม่ความเห็นสอัดำคล้ำอังกับคณะกรรมการบริษัทว่า	ระบบการควบคุมภัายในขอังบริษัทม่ความเหมาะสม
เพ่ยงพอั
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3.	 หุ้ัวหุ้น�างานตรวจสอบภายใน	และหุ้ัวหุ้น�างานปฏิิบัติงานข้องบริษัท
	 1.	 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้ัวหุ้น�างานตรวจสอบภายใน		

ชื้้�อั		ตำาแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์

นางสาวศศิธร		สิงห์แก้ว
ผู่้ตรวจสอับภัายใน

ปริญญาตร่	บัญชื้่บัณฑ์ิต
กลำุ่มวิชื้าชื้่พ	การสอับบัญชื้่ 
แลำะการตรวจสอับภัายใน
มหาวิทยาลำัยอัุบลำราชื้ธานี

• ต.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	ผู่้ตรวจสอับภัายใน									 
บริษัท	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม	
จำากัดำ	(มหาชื้น)

• 2559	-	ก.ย.	2562	หัวหน้าแผ่นกบัญชื้่ 
บริษัท	เอั็กซื้์	วัน	(ประเทศไทย)	จำากัดำ

• 2557	-	2559	เจ้าหน้าท่�ตรวจสอับภัายใน								
บริษัท	ว่จ่ไอั	จำากัดำ	(มหาชื้น)

• 2556	-	2557	ผู่้ชื้่วยผู่้สอับบัญชื้่														 
บริษัท	สำานักงานปีติเสว่	จำากัดำ

 การเข�าร่วัมอบรม

เดำ้อัน	-	ปี หลำักสูตรการอับรม จัดำโดำย

2558 Risk	Based	Audit สมาคมผู่้ตรวจสอับภัายในแห่งประเทศไทย

2559 การตรวจสอับภัายในแบบบูรณาการระบบจัดำซื้้�อัแลำะเจ้าหนี� สภัาวิชื้าชื้่พบัญชื้่

2560 การย้�นงบการเงินขอังผู่้ทำาบัญช่ื้ดำ้วยระบบการให้บริการรับงบ
การเงินผ่่านทางอัิเลำ็กทรอันิกส์	(e-Filing)

สภัาวิชื้าชื้่พบัญชื้่

2561 นักบัญชื้่ภัาษ่อัากร	(หลำักสูตรท่�	108) สภัาวิชื้าชื้่พบัญชื้่

2562 Data	Analytics	for	Internal	Audit สภัาวิชื้าชื้่พบัญชื้่

	 2.	 ความเหุ้็นข้องคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับค้ณสมบัติข้องผู้้�ดำารงตำาแหุ้น่งหุ้ัวหุ้น�างานตรวจสอบ	
	 	 ภายใน

• คณะกรรมการตรวจสอับไดำ้ดำูแลำให้ผู่้ตรวจสอับภัายใน	ซื้ึ�งขณะนี�ม่เจ้าหน้าท่�	1	คน	ม่วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์	
การอับรม	ท่�เหมาะสมเพ่ยงพอักับการปฏิิบัติหน้าท่�ตรวจสอับภัายใน	แลำะเลำขานุการคณะกรรมการตรวจสอับ

	 3.	 การแต่งตั�ง	โยกย�าย	ถือดถือน	เลิกจ�าง	ผู้้�ดำารงตำาแหุ้น่งหุ้ัวหุ้น�างานผู้้�ตรวจสอบภายใน
• บริษัทไดำ้กำาหนดำให้การอันุมัติ	แต่งตั�ง	โยกย้าย	ถึอัดำถึอัน	เลำิกจ้าง	รวมถึึงการพิจารณาผ่ลำการปฏิิบัติงานขอัง 

ผู่ด้ำำารงตำาแหนง่หัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอับภัายในขอังบรษัิทนั�น	จะตอ้ังผ่่านความเห็นชื้อับหร้อัได้ำรบัอันมุตัจิาก
ท่�ประชืุ้มคณะกรรมการตรวจสอับ
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รายการ
	 ระหุ้ว่างกัน

บริษัทม่รายการกับบริษัทร่วมตามความจำาเป็นในราคาแลำะเง้�อันไขเป็นปกติธุรกิจ	ซึื้�งคณะกรรมการตรวจสอับได้ำให้ความเห็น
ต่อัรายการระหว่างกันขอังบริษัทว่า	รายการระหว่างกันท่�เกิดำขึ�นในปีท่�ผ่่านมาเป็นรายการท่�ม่ความสมเหตุสมผ่ลำเย่�ยงผู่้ประกอับ
การค้าพึงปฏิิบัติตามปกติธุรกิจการค้าทั�วไป	ม่การกำาหนดำราคาท่�เป็นธรรมแลำะไม่ก่อัให้เกิดำการถึ่ายเทผ่ลำประโยชื้น์แต่อัย่างใดำ

สร้ปรายละเอียดรายการระหุ้ว่างกันข้องบริษัทและบริษัทหุ้รือบ้คคลที่เกี่ยวข้�องกันที่
อาจมีความข้ัดแย�งสำาหุ้รับปี	2563	และสำาหุ้รับปี	2562
บริษัทแลำะบริษัทหร้อับุคคลำท่�เก่�ยวข้อังกันซื้ึ�งไดำ้รับการอันุมัติในหลำักการแลำ้ว		โดำยเป็นไปตามลำักษณะการประกอับธุรกิจปกติ		
แลำะม่เง้�อันไขทางการค้าท่�เป็นธรรม	ดำังนี�

บุคคลำ/
นิติบุคคลำ	

ท่�เก่�ยวข้อังกัน
ความสัมพันธ์

ลำักษณะรายการ
ระหว่างกัน

มูลำค่ารายการ
ระหว่างกัน	 
(พันบาท)

ยอัดำคงค้าง
(พันบาท)

ความจำาเป็นแลำะ
ความเหมาะสม 
ขอังรายการ
ระหว่างกัน

อั้างอัิง
หมายเหตุ
ประกอับ 
งบการเงินปี	2563 ปี	2562 ปี	2563 ปี	2562

บริษัท		วาวา	
แพค	จำากัดำ	
เป็นบริษัทผ่ลำิต
กระสอับสาน
พลำาสติก

บริษัทแลำะบริษัท	
วาวา	แพค	จำากัดำ	 
รวมถึึงครอับครัว	
เป็นผู่้ถึ้อัหุ้น 
รายใหญ่ขอังบริษัท		 
ถึ้อัหุ้นในริษัท 
รวมกัน	
519,375,200	หุ้น
หร้อัคิดำเป็น 
ร้อัยลำะ		22.33		
ขอังทุนจทะเบ่ยน 
แลำะเร่ยกชื้ำาระแลำ้ว

ริ�ยได้ข�ยสินค์้�
บริษัท	วาวา	แพค	
จำากัดำ	ไดำ้ซื้้�อัสินค้า
จากบริษัทเพ้�อัใชื้้ใน
การผ่ลำิตสินค้า 
เพ้�อัขายดำังนี�
-	ฟิลำม์กราเว่ยร์
-	บลำ็อัค
-	กระสอับ
-	อั้�นๆ

ค์่�ใช้จ่�ย 
-	ค่าวัตถึุดำิบ	บริษัท
ไดำ้ซื้้�อัม้วนผ่้นผ่้าจาก	
บริษัท	วาวา	แพค	
จำากัดำ	เป็นวัตถึุดำิบเพ้�อั
นำามาเพิ�มผ่ลำผ่ลำิต 
ในส่วนการผ่ลำิต
กระสอับสานพลำาสติก	
-	วัตถึุดำิบประกอับ		
	 การผ่ลำิต	
-	ค่าขนส่ง
-	ค่าคอัมมิชื้ชื้ั�น

18,731
1,198
1,034
		538

 
19,495

1,683

29
-

     
  
 

  

16,909

14,878

     

    
89
498

4,070
				-

			839

2,260	

     

  

2,558

12

คณะกรรมการ
ตรวจสอับเห็นว่า
รายการดำังกลำ่าว
เป็นรายการค้า
ปกติขอังบริษัท
แลำะม่การกำาหนดำ
ราคาเชื้่นเดำ่ยวกับ
ท่�บริษัทขายให้แก่
ลำูกค้าทั�วไป 
จึงเห็นว่ารายการ
ดำังกลำ่าวม่ 
ความเหมาะสม
แลำะสมเหตุสมผ่ลำ

คณะกรรมการ
ตรวจสอับเห็นว่า
รายการดำังกลำ่าว
เป็นรายการค้า
ปกติขอังบริษัท
แลำะม่การกำาหนดำ
ราคาท่�ไม่สูงกว่า
ราคาตลำาดำ		 
จึงเห็นว่ารายการ
ดำังกลำ่าวม่ 
ความเหมาะสม
แลำะสมเหตุสมผ่ลำ

หมายเหตุ
ประกอับ 
งบการเงิน	
ข้อั	4

หมายเหตุ
ประกอับ 
งบการเงิน	
ข้อั	4
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บุคคลำ/
นิติบุคคลำ	

ท่�เก่�ยวข้อังกัน
ความสัมพันธ์

ลำักษณะรายการ
ระหว่างกัน

มูลำค่ารายการ
ระหว่างกัน	 
(พันบาท)

ยอัดำคงค้าง
(พันบาท)

ความจำาเป็นแลำะ
ความเหมาะสม 
ขอังรายการ
ระหว่างกัน

อั้างอัิง
หมายเหตุ
ประกอับ 
งบการเงินปี	2563 ปี	2562 ปี	2563 ปี	2562

บริษัท	 
เป้	แพค	
จำากัดำ		
ประกอับ
ธุรกิจเป่าฟิลำ์ม
พลำาสติก

เป็นบริษัทท่�
เก่�ยวข้อังกันกับ 
ผู่้ถึ้อัหุ้นรายใหญ่

ริ�ยได้ข�ยสินค์้� 
ทริัพย์สิน และ 
ค์่�บริิกั�ริ
บริษัทไดำ้ขาย
เคร้�อังจักรให้บริษัท	
เป้	แพค	จำากัดำ	เพ้�อั
ใชื้้ในการผ่ลำิตเส้นเทป
แลำะม้วนผ่้นผ่้า
-	วัตถึุดำิบแลำะเส้นเทป
-	ค่าแรงพนักงาน															
     
ค์่�ใช้จ่�ย  
-	บริษัทไดำ้ซื้้�อัม้วน
ผ่้นผ่้า	ถึุงในแลำะม้วน
ฟิลำม์	LL	จาก	บริษัท	
เป้แพค	จำากัดำ	เป็น
วัตถึุดำิบเพ้�อันำามาผ่ลำิต
กระสอับสานพลำาสติก	
แลำะผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์
ชื้นิดำอั่อันเพ้�อัขาย
ต่อัไป

-

-
-

127,063

21,968

2,758
			146

58,851

-

-

25,173

17,574

1,895

19,312

คณะกรรมการ
ตรวจสอับเห็นว่า 
รายการดำังกลำ่าว
เป็นไปตาม
แผ่นการลำงทุนท่�ไดำ้
ขอัอันุมัติไว้	แลำะ 
ม่การประเมินราคา
เคร้�อังจักรจาก 
ผู่้ประเมินอัิสระ
แลำ้ว	จึงเห็นว่า
รายการดำังกลำ่าว
ม่ความเหมาะสม
แลำะสมเหตุสมผ่ลำ

นโยบายและแนวทางการทำารายการระหุ้ว่างกันในอนาคต	
บริษัทพยายามหลำ่กเลำ่�ยงการทำารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหร้อับุคคลำท่�เก่�ยวโยงกันแต่กรณีท่�ม่ความจำาเป็นเพ้�อัก่อัให้เกิดำ
ประโยชื้น์สูงสุดำแก่บริษัท	บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุผ่ลำอัย่างรอับคอับแลำะจะเป็นไปในราคาหร้อัเง้�อันไขท่�เสม้อันการกระทำา
รายการกับบุคคลำภัายนอัก	โดำยอัาจจัดำให้ม่ผู่้เชื้่�ยวชื้าญจากภัายนอักแสดำงราคาท่�เป็นธรรม	แลำะบริษัทจะดำำาเนินการตามขั�นตอัน
ขอังข้อักำาหนดำหร้อัประกาศขอังสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	แลำะข้อักำาหนดำหร้อัประกาศขอัง
ตลำาดำหลำักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เร้�อัง	หลำักเกณฑ์์	วิธ่การแลำะการเปิดำเผ่ยรายการท่�เก่�ยวโยงกันขอังบริษัทจดำทะเบ่ยน	ตลำอัดำจน
กฎเกณฑ์์หร้อัข้อับังคับทางกฎหมายอัย่างเคร่งครัดำ		แลำะจะคำานึงถึึงประโยชื้น์สูงสุดำขอังบริษัทเป็นสำาคัญ

อันึ�ง	บรษัิทม่ข้อักำาหนดำในข้อับังคบัขอังบรษัิทเก่�ยวกบัการเข้าทำารายการท่�เก่�ยวโยงกนัแลำะการไดำม้าหร้อัจำาหนา่ยไป	ซึื้�งทรพัย์สนิ
สำาคัญขอังบริษัทว่าจะต้อังปฏิิบัติตามหลัำกเกณฑ์์แลำะวิธ่การท่�ตลำาดำหลัำกทรัพย์แห่งประเทศไทยแลำะ/หร้อัคณะกรรมการกำากับ 
หลำกัทรพัย์แลำะตลำาดำหลำกัทรพัย์กำาหนดำ	โดำยจะตอ้ังผ่า่นการสอับทานจากคณะกรรมการตรวจสอับทราบหรอ้ัจะตอ้ังขอัอันมุตัจิาก
คณะกรรมการบรษัิทตามขนาดำรายการท่�เกิดำขึ�น	แลำะตอ้ังปฏิบัิตติามกฎระเบย่บท่�เก่�ยวข้อังในเร้�อังดำงักลำา่ว	อ่ักทั�งตอ้ังตดิำตามการ
ทำารายการดำังกลำ่าว	ให้เป็นไปตามท่�ไดำ้รับอันุมัติดำ้วย
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ข้�อม้ลทางการเงิน
	 ที่สำาคัญ

ฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงาน 
	 ก)	 สร้ปรายงานการสอบบัญชี
สำาหรับปีสิ�นสุดำวันท่�	31	ธันวาคม	2563	ผู่้สอับบัญช่ื้โดำย	นางสาวชืุ้ตินันท์	กอัประเสริฐถึาวรแห่งบริษัท	สอับบัญช่ื้ธรรมนิติ	
จำากัดำ		มิได้ำม่การแสดำงความเห็นอัย่างเป็นเง้�อันไขในรายงานตรวจสอับ	งบการเงินนี�		ซึื้�งประกอับด้ำวยงบแสดำงฐานะการเงิน	 
ณ	วันท่�		31	ธันวาคม	2563	ผ่ลำการดำำาเนินงาน	การเปลำ่�ยนแปลำงในส่วนขอังผู่้ถึ้อัหุ้น	แลำะกระแสเงินสดำสำาหรับปีสิ�นสุดำวันเดำ่ยวกัน	 
ทั�งงบการเงินท่�แสดำงเงินลำงทุนในบริษัทร่วมตามวิธ่ส่วนได้ำเส่ยแลำะงบการเงินเฉพาะกิจการท่�แสดำงเงินลำงทุนในบริษัทร่วมตามวิธ่
ราคาทุน	โดำยถึูกต้อังตามท่�ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 รายงานงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้้�สอบบัญชีรับอน้ญาตสำาหุ้รับรอบระยะเวลาบัญชี	2561-2563

ปี ผู่้สอับบัญชื้่รับอันุญาต สำานักงานตรวจสอับบัญชื้่ เลำขทะเบ่ยน ความเห็นในรายงานการ
สอับบัญชื้่

2561 นายพ่ระเดำชื้	พงษ์เสถึ่ยรศักดำิ์ บจก.สอับบัญชื้่ธรรมนิติ 4752 ไม่ม่เง้�อันไข

2562 นายพ่ระเดำชื้	พงษ์เสถึ่ยรศักดำิ์ บจก.สอับบัญชื้่ธรรมนิติ 4752 ไม่ม่เง้�อันไข

2563 นางสาวชืุ้ตินันท์	กอัประเสริฐถึาวร บจก.สอับบัญชื้่ธรรมนิติ 9201 ไม่ม่เง้�อันไข

	 ข้)	 ตารางสร้ปงบการเงิน

งบการเงินตามวิธ่ส่วนไดำ้เส่ย

2563 2562 2561

ลำ้านบาท % ลำ้านบาท % ลำ้านบาท %

งบด้ล

เงินสดำแลำะรายการเท่ยบเท่าเงินสดำ 	58.23	 	7.37	 	35.58	 	4.39	 	79.52	 	8.97	

เงินลำงทุนชื้ั�วคราว 	-	 	-	 	45.00	 	5.55	 	-	 	-	

ลำูกหนี�การค้าแลำะลำูกหนี�อั้�น 	43.54	 	5.51	 	69.30	 	8.55	 	58.86	 	6.64	

สินค้าคงเหลำ้อั 	45.19	 	5.72	 	44.01	 	5.43	 	57.49	 	6.49	

สินทรัพย์หมุนเว่ยนอั้�น 	2.06	 	0.26	 	2.27	 	0.28	 	6.91	 	0.78	

สินทริัพย์หมุนเวียนริวม  149.02  18.87  196.16  24.19  202.78  22.88 

เงินฝ่ากธนาคารท่�ม่ภัาระค�ำาประกัน 	30.00	 	3.80	 	30.00	 	3.70	 	60.00	 	6.77	

เงินลำงทุนในบริษัทร่วม 	412.09	 	52.19	 	378.14	 	46.63	 	369.89	 	41.73	

อัสังหาริมทรัพย์เพ้�อัการลำงทุน 	-	 	-	 	-	 	-	 	4.73	 	0.53	

ท่�ดำิน	อัาคาร	แลำะอัุปกรณ์ 	187.36	 	23.73	 	204.51	 	25.22	 	246.74	 	27.84	

สินทรัพย์สิทธิการใชื้้ 	9.90	 	1.25	

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยนอั้�น 	1.30	 	0.16	 	2.10	 	0.26	 	2.21	 	0.25	

สินทริัพย์ไม่หมุนเวียนริวม  640.65  81.13  614.75  75.81  683.57  77.12 

สินทริัพย์ริวม  789.67  100.00  810.92  100.00  886.35  100.00 
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งบการเงินตามวิธ่ส่วนไดำ้เส่ย

2563 2562 2561

ลำ้านบาท % ลำ้านบาท % ลำ้านบาท %

เงินกู้ย้มระยะสั�นจากสถึาบันการเงิน 	13.06	 	1.65	 	15.36	 	1.89	 	9.42	 	1.06	

เจ้าหนี�การค้าแลำะเจ้าหนี�อั้�น 	59.48	 	7.53	 	54.46	 	6.72	 	54.54	 	6.15	

เงินกู้ย้มระยะยาวจากต่างประเทศ 
ท่�ถึึงกำาหนดำชื้ำาระภัายในหนึ�งปี

	-	 	-	 	-	 	-	 	24.62	 	2.78	

หนี�สินตามสัญญาเช่ื้าการเงินแลำะสัญญา
เช่ื้าซ้ื้�อัท่�ถึึงกำาหนดำชื้ำาระในหนึ�งปี

	3.31	 	0.42	 	1.04	 	0.13	 	1.70	 	0.19	

หนี�สินหมุนเว่ยนอั้�น 	0.37	 	0.05	 	-	 	-	 	0.60	 	0.07	

หนี้สินหมุนเวียนริวม  76.22  9.65  70.86  8.74  90.88  10.25 

หนี�สินตามสัญญาเชื้่าการเงินแลำะ
สัญญาเชื้่าซื้้�อั	-	สุทธิ

	3.80	 	0.48	 	1.47	 	0.18	 	2.51	 	0.28	

ภัาระผู่กพันผ่ลำประโยชื้น์พนักงาน 	7.55	 	0.96	 	7.35	 	0.91	 	8.33	 	0.94	

หนี้สินไม่หมุนเวียนริวม  11.35  1.44  8.82  1.09  10.84  1.22 

หนี้สินริวม  87.57  11.09  79.68  9.83  101.72  11.48 

ทุนจดำทะเบ่ยน 	2,808.14	 	2,808.14	 	2,808.14	

ทุนท่�อัอักแลำะชื้ำาระแลำ้ว 	2,325.38	 	2,325.38	 	2,325.38	

ส่วนต�ำากว่ามูลำค่าหุ้นสามัญ (571.70)	 (571.70)	 (571.69)	

ใบสำาคัญแสดำงสิทธิท่�หมดำสิทธิการใชื้้ 	37.89	 	37.89	 	37.89	

ขาดำทุนสะสม (1,089.47)	 (1,060.34)	 (1,006.95)	

รวมส่วนขอังผู่้ถึ้อัหุ้น 	702.10	 	88.91	 	731.23	 	90.17	 	784.63	 	88.52	

ริวมหนี้สินและส่วนของผู้ถ่อหุ้น  789.67  100.00  810.91  100.00  886.35  100.00 
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งบการเงินตามวิธ่ส่วนไดำ้เส่ย

2563 2562 2561

ลำ้านบาท % ลำ้านบาท % ลำ้านบาท %

งบกำาไรขาดท้น

รายไดำ้จากการขาย 	363.83	 	99.07	 	406.64	 	99.30	 	389.38	 	98.82	

รายไดำ้อั้�น 	3.43	 	0.93	 	2.86	 	0.70	 	4.65	 	1.18	

ริวมริ�ยได้  367.26  100.00  409.50  100.00  394.03  100.00 

ต้นทุนขาย 	365.86	 	99.62	 	402.91	 	98.39	 	396.52	 	100.63	

ค่าใชื้้จ่ายในการขาย 	11.12	 	3.03	 	13.28	 	3.24	 	11.38	 	2.89	

ค่าใชื้้จ่ายในการบริหาร 	44.80	 	12.20	 	56.34	 	13.76	 	60.75	 	15.42	

ขาดำทุนจากการขายแลำะจากการ 
ดำ้อัยค่าทรัพย์สิน

	-	 	-	 	3.94	 	0.96	 	0.26	 	0.07	

ค่าตอับแทนผู่้บริหาร 	12.77	 	3.48	 	14.38	 	3.51	 	15.90	 	4.04	

ริวมค์่�ใช้จ่�ย  434.55  118.32  490.85  119.87  484.81  123.04 

กัำ�ไริ (ข�ดทุน) จ�กักิัจกัริริมดำ�เนินง�น (67.29)	 (18.32)	 (81.35)	 (19.87)	 (90.78)	 (23.04)	

ต้นทุนทางการเงิน (0.74)	 (0.20)	 (1.50)	 (0.37)	 (1.38)	 (0.35)	

ส่วนแบ่งผ่ลำกำาไร	(ขาดำทุน)	จากเงิน
ลำงทุนในบริษัทร่วม

	43.64	 	11.88	 	30.69	 	7.49	 	44.99	 	11.42	

(ค่าใชื้้จ่าย)	รายไดำ้ภัาษ่เงินไดำ้ 	-	 	-	 	-	 	-	 	0.50	 	0.13	

กำาไร	(ขาดำทุน)	จากการประมาณ
การตามหลำกัคณติศาสตรป์ระกนัภััย- 
เฉพาะกิจการ

	-	 	-	 (0.94)	 (0.23)	 (3.27)	 (0.83)	

กำาไร	(ขาดำทุน)	จากการประมาณ
การตามหลำกัคณติศาสตรป์ระกนัภััย- 
บริษัทร่วม

	-	 	-	 (0.30)	 (0.07)	 	-	 	-	

กัำ�ไริ (ข�ดทุน) สุทธิ (24.39) (6.64) (53.40) (13.04) (49.94) (12.67) 

	หน่วย	:	ลำ้านบาท	

2563 2562 2561

งบกระแสเงินสด

เงินสดำสุทธิไดำ้มาจาก	(ใชื้้ไปใน)	กิจกรรมดำำาเนินงาน (29.93)	 (32.13)	 (89.62)	

เงินสดำสุทธิไดำ้มาจาก	(ใชื้้ไปใน)	กิจกรรมลำงทุน 58.92 10.15 (54.39)	

เงินสดำสุทธิไดำ้มาจาก	(ใชื้้ไปใน)	กิจกรรมจัดำหาเงิน (6.34)	 (21.96)	 167.54

เงินสดำแลำะรายการเท่ยบเท่าเงินสดำเพิ�มขึ�น	(ลำดำลำง)	สุทธิ 22.65 (43.95)	 23.53
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	 ค)	 อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญที่สะท�อนถืึงฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงานในธ้รกิจหุ้ลักข้องบริษัท

อััตราส่วนทางการเงิน 2563 2562 2561

อัติราส่วันสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อััตราส่วนสภัาพคลำ่อัง	(เท่า) 	1.96	 	2.77	 	2.23	

อััตราส่วนสภัาพคลำ่อังหมุนเร็ว	(เท่า) 	1.34	 	2.12	 	1.52	

อััตราส่วนสภัาพคลำ่อังกระแสเงินสดำ	(เท่า) (0.41)	 (0.40)	 (1.21)	

อััตรส่วนหมุนเว่ยนลำูกหนี�การค้า	(เท่า) 	7.67	 	7.36	 	7.18	

ระยะเวลำาเก็บหนี�เฉลำ่�ย	(วัน) 	48	 	50	 	51	

อััตราส่วนหมุนเว่ยนสินค้าคงเหลำ้อั	(เท่า) 	25	 	29	 	34	

ระยะเวลำาขายสินค้าเฉลำ่�ย	(วัน) 	15	 	12	 	11	

อััตราส่วนหมุนเว่ยนเจ้าหนี�	(เท่า) 	5.14	 	6.02	 	6.93	

ระยะเวลำาชื้ำาระหนี�	(วัน) 	71	 	61	 	53	

Cash	cycle	(วัน) (9)	 	1	 	9	

อัติราส่วันแสดงควัามสามารถืการทำากำาไร (Profitability Ratio)

อััตรากำาไรขั�นต้น	(%) (0.56)	 	0.92	 (1.84)	

อััตรากำาไรจากการดำำาเนินงาน	(%) (6.91)	 (13.19)	 (12.47)	

อััตรากำาไรสุทธิ	(%) (6.70)	 (12.83)	 (11.99)	

อััตราผ่ลำตอับแทนผู่้ถึ้อัหุ้น	(%) (3.47)	 (7.13)	 (5.95)	

อัติราส่วันแสดงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน

อััตราผ่ลำตอับแทนจากสินทรัพย์	(%) (3.05)	 (6.16)	 (5.69)	

อััตราผ่ลำตอับแทนจากสินทรัพย์ถึาวร	(%) (12.45)	 (23.12)	 (19.33)	

อััตราการหมุนเว่ยนขอังสินทรัพย์	(เท่า) 	0.45	 	0.48	 	0.47	

อัติราส่วันวัิเคราะหุ้์นโยบายทางการเงิน

อััตราหนี�สินต่อัส่วนผู่้ถึ้อัหุ้น	(เท่า) 	0.12	 	0.11	 	0.13	

อััตราส่วนความสามารถึชื้ำาระดำอักเบ่�ย	(เท่า) 	34.09	 	35.87	 	35.08	
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การวิเคราะหุ้์
	 และคำาอธิบายข้องฝึ่ายจัดการ

บริษัทม่ผ่ลำการดำำาเนินงานสำาหรับปี	สิ�นสุดำวันท่�	31	ธันวาคม	2563	ม่ผ่ลำขาดำทุนสุทธิ	24.39	ล้ำานบาท	เปร่ยบเท่ยบกับปี	2562	 
ซื้ึ�งม่ผ่ลำขาดำทุนสุทธิ	53.40	ลำ้านบาท	ผ่ลำการดำำาเนินงานขาดำทุนลำดำลำง	29.01	ลำ้านบาท	หร้อั	ขาดำทุนลำดำลำงร้อัยลำะ	54.68	เน่�อังจาก
สาเหตุหลำักท่�สำาคัญดำังนี�	

รายได�จากการข้าย/รายได�อื่น	

บริษัทม่รายได้ำจากการขายสำาหรับปี	2563	เป็นจำานวน	363.83	ล้ำานบาท	เปร่ยบเท่ยบกับปี	2562	ม่รายได้ำจากการขาย	 
406.64	ลำ้านบาท	ลำดำลำง	42.81	ลำ้านบาท	หร้อั	ลำดำลำงร้อัยลำะ	10.53	ซื้ึ�งสาเหตุหลำักส้บเน่�อังมาจาก	รายไดำ้จากการจำาหน่าย 
บรรจภุัณัฑ์ก์ระสอับสานพลำาสตกิ	ลำดำลำงจากปีกอ่ันเป็นจำานวน	48.15	ลำา้นบาท	เน่�อังจากผ่ลำกระทบดำา้นสภัาวะเศรษฐกจิท่�ซื้บเซื้า
ตลำอัดำปี	2563จากปัญหาการระบาดำขอังโควิดำ-19	ทำาให้กลำุ่มลำูกค้าท่�ใช้ื้	Packing	Size	ขนาดำใหญ่สำาหรับส่งให้กับร้านอัาหาร 
หร้อัโรงแรม	ม่การสั�งซ้ื้�อัลำดำลำง	ประกอับกับค่าเงินบาทท่�แข็งตัวก็ส่งผ่ลำให้การส่งอัอักผ่ลำิตภััณฑ์์ทางการเกษตรเชื้่นในกลำุ่ม 
แป้งมัน	ข้าวสาร	ชื้ะลำอัตัวลำงอั่กดำ้วย

ในส่วนขอังรายไดำ้จากการขายบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน	หร้อั	Flexible	Packaging	ซื้ึ�งเป็นสายการผ่ลำิตใหม่	ม่ยอัดำขาย	เพิ�มขึ�นจาก
ปี	2562	เป็นจำานวน	5.36	ลำ้านบาท	หร้อัเพิ�มขึ�นร้อัยลำะ	3.79	ถึึงแม้ว่าจะม่ผ่ลำกระทบดำ้านสภัาวะเศรษฐกิจท่�ซื้บเซื้า	จากปัญหา
การระบาดำขอังโควิดำ-19	แต่ในส่วนสินค้าประเภัท	Flexible	Packaging	นั�น	เป็นกลำุ่มลำูกค้าท่�ม่ความหลำากหลำายมากกว่ากระสอับ
พลำาสติก	ม่ขนาดำตลำาดำท่�ใหญ่แลำะเป็นกลุ่ำมสินค้าอุัปโภัค	บริโภัค	ท่�ม่ความจำาเป็นต้อังใช้ื้ประจำาวัน	จึงม่ผ่ลำกระทบต่อัยอัดำขาย
ไม่มากนัก	อ่ักทั�งการท่�ภัาครัฐประกาศปิดำสถึานบริการ	แลำะห้างร้านต่างเพ้�อัหยุดำการแพร่ระบาดำ	ม่ผ่ลำให้ลำูกค้ากลำุ่มข้าวสารท่�
ม่	Packing	Size	ขนาดำเล็ำก	(1kg	,2kg	,5	kg)	ซึื้�งเป็นกลุ่ำมลูำกค้าหลัำกขอังบริษัท	ม่การสั�งซ้ื้�อัถุึงข้าวในปริมาณมากขึ�น	เพราะ 
ผู่้บริโภัคม่การซ้ื้�อัข้าวสารไปกักตุนหร้อัม่การประกอับอัาหารในครัวเร้อันมากขึ�น	จึงทำาให้บริษัทสามารถึรักษาระดัำบยอัดำขายให้
สูงขึ�นกว่าปีก่อันไดำ้	ถึึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่�คาดำหวังไว้ก็ตาม	

รายได้ำอ้ั�นสำาหรับปี	2563	ม่จำานวน	3.43	ล้ำานบาท	เท่ยบกับปี	2562	ม่จำานวน	2.86	ล้ำานบาท	เพิ�มขึ�น	0.57	ล้ำานบาท	หร้อั	 
เพิ�มขึ�นร้อัยลำะ	19.93	ซื้ึ�งไม่ม่รายการเปลำ่�ยนแปลำงท่�เป็นนัยสำาคัญ	โดำยรายไดำ้อั้�นขอังบริษัท	ส่วนใหญ่มาจากการขายขอังเส่ย	
(Waste)	ท่�เกิดำจากระบวนการผ่ลำิต	ขยะทั�วไป	แลำะวัสดำุอัุปกรณ์ท่�ไม่ไดำ้ใชื้้งาน

สัดส่วนรายได�แยกตามประเภทสินค�า	 หน่วย:ลำ้านบาท

2563 2562 2561

รายได�จาการขายบรรจุภัณ์ฑ์กระสอบพลาสติิก รายได�จาการขายบรรจุภัณ์ฑ์ชนิดอ่อน รายได�อื�น

216.95
265.11

297.27

146.88

141.53
92.11

3.43

2.86
4.65
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ต�นท้นข้าย	และกำาไรข้ั�นต�น
ปี	2563	บริษัทม่ต้นทุนขาย	365.86	ลำ้านบาท	เปร่ยบเท่ยบกับปี	2562	ม่ต้นทุนขาย	402.91	ลำ้านบาท	ลำดำลำง	37.05	ลำ้านบาท	
หร้อัลำดำลำงร้อัยลำะ	9.20	ในขณะท่�ยอัดำขายลำดำลำงร้อัยลำะ	10.53	ซื้ึ�งเป็นอััตราการลำดำลำงท่�น้อัยกว่ายอัดำขายท่�ลำดำลำง	หร้อัม่ต้นทุนต่อั
หน่วยท่�สูงขึ�น	ส่งผ่ลำให้ในปี	2563	บริษัทม่ผ่ลำขาดำทุนขั�นต้นร้อัยลำะ	(0.56)	ในขณะท่�ปี	2562	ม่กำาไรขั�นต้นในอััตราร้อัยลำะ	0.92

ปัจจัยหลำักท่�ส่งผ่ลำให้บริษัทม่ผ่ลำขาดำทุนขั�นต้น	เน่�อังจากยอัดำขายกระสอับพลำาสติกท่�ลำดำลำง	ทำาให้กำาลำังการผ่ลำิตไม่ครอับคลำุมกับ
ต้นทุนคงท่�(Fix	cost)	แลำะอ่ักหนึ�งปัจจัยท่�ม่ส่วนสำาคัญแลำะส่งผ่ลำกระทบต่อัต้นทุนการผ่ลิำตค้อัการควบคุมขอังเส่ยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่�กำาหนดำ	ซื้ึ�งจากการผ่ลำิตท่�ไม่ต่อัเน่�อัง	จำานวนการสั�งซื้้�อัต่อัอัอัเดำอัร์ท่�ลำดำลำง	ก็ยิ�งทำาให้เกิดำขอังเส่ยในปริมาณท่�สูงขึ�นเ 
ชื้่นกัน	โดำยในปี	2563	กระสอับพลำาสติกม่ผ่ลำขาดำทุนขั�นต้นในอััตราร้อัยลำะ	(3.3)	ในขณะท่�ผ่ลำิตภััณฑ์์	Flexible	Packaging	 
ม่กำาไรขั�นต้นในอััตราร้อัยลำะ	4.7	

โดำยพ้�นฐานขอังอัุตสาหกรรมกระสอับพลำาสติกจะม่อััตรากำาไรขั�นต้น	หร้อัม่ส่วนต่างระหว่างราคาขาย-ต้นทุน	ท่�ต�ำาอัยู่แลำ้ว	 
การควบคุมต้นทุนการผ่ลำิตให้เกิดำการประหยัดำต่อัขนาดำ	หร้อั	Economy	of	Scale	จึงเป็นสิ�งสำาคัญ	เม้�อัม่ผ่ลำกระทบจากยอัดำขาย
ท่�ลำดำลำง	หรอ้ัเกดิำการสญูเส่ยในปรมิาณท่�มากกวา่ปกต	ิจงึสง่ผ่ลำให้ม่ผ่ลำขาดำทุนขั�นตน้เกดิำขึ�นได้ำ	แต่ในสว่นขอังผ่ลิำตภัณัฑ์	์Flexible	
Packaging	นั�น	เป็นสินค้าท่�ม่อััตรากำาไรขั�นต้น	หร้อัม่ส่วนต่างระหว่างราคาขาย-ต้นทุน	ท่�มากกว่า	จึงยังคงม่กำาไรขั�นต้นเกิดำขึ�น	
แต่ยังอัยู่ในอััตราท่�ต�ำากว่าการประมาณการไว้	ซึื้�งหากบริษัทสามารถึเพิ�มยอัดำขายขอังผ่ลิำตภััณฑ์์	Flexible	Packaging	ให้สูงขึ�น	
แลำะสามารถึควบคุมขอังเส่ยให้อัยู่ในมาตรฐานไดำ้แลำ้วนั�น	ก็จะยิ�งส่งผ่ลำให้ผ่ลำิตภััณฑ์์นี�ม่อััตรากำาไรขั�นต้นท่�สูงขึ�นไดำ้อั่ก

ดำังนั�น	ในปี	2564	บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการเพิ�มยอัดำขาย	แลำะเร่งขยายตลำาดำบรรจุภััณฑ์์	Flexible	Packaging	เพ้�อัเติมเต็ม
กำาลำังการผ่ลำิตท่�ยังว่างอัยู่	ให้ครอับคลำุมต้นทุนคงท่�	(Fix	cost)	โดำยบริษัทไดำ้ม่การลำงทุนในเคร้�อังจักรใหม่เพ้�อัเพิ�มคุณภัาพ	แลำะ 
ความหลำากหลำายขอังผ่ลำติภััณฑ์์	แลำะม่การกำาหนดำมาตรฐานในการผ่ลิำต	การใช้ื้วตัถุึดำบิ	รวมถึงึการควบคมุขอังเส่ยให้อัยู่ในเกณฑ์์
มาตรฐานอัย่างเข้มงวดำ	

ค่าใช�จ่ายในการข้าย
ปี	2563	บริษัทม่ค่าใช้ื้จ่ายในการขาย	11.12	ล้ำานบาท	เปร่ยบเท่ยบกับปี	2562	ม่ค่าใช้ื้จ่ายในการขาย	13.28	ล้ำานบาท	 
ลำดำลำง	2.16	ลำ้านบาท	หร้อัลำดำลำงร้อัยลำะ	16.27	ซื้ึ�งเป็นการลำดำลำงตามทิศทางยอัดำขายท่�ลำดำลำง	แลำะบริษัทยังคงม่การวางแผ่นการ
จัดำส่ง	ควบคุมค่าขนส่งสินค้าให้เกิดำประสิทธิภัาพสูงสุดำ

ค่าใช�จ่ายในการบริหุ้าร
ปี	2563	บริษัทม่ค่าใช้ื้จ่ายในการบริหาร	44.80	ล้ำานบาท	เปร่ยบเท่ยบกับปี	2562	ม่ค่าใช้ื้จ่ายในการบริหาร	56.34	ล้ำานบาท	
ลำดำลำง	11.54	ลำ้านบาท	หร้อัลำดำลำงร้อัยลำะ	20.48	เน่�อังจากบริษัทม่การปรับโครงสร้างอังค์กรใหม่ให้ม่ความกระชื้ับขึ�น	แลำะ 
ม่การควบคุมค่าใชื้้จ่ายอัย่างเข้มงวดำ	โดำยจะเห็นว่าตั�งแต่ปี	2561-2563	บริษัทม่ค่าใชื้้จ่ายในการบริหารลำดำลำงอัย่างต่อัเน่�อัง	 
(60.75	,	56.34,	44.80	ลำ้านบาท	ตามลำำาดำับ)

ค่าตอบแทนผู้้�บริหุ้าร
ปี	2563	มค่่าตอับแทนผู่บ้รหิาร	12.77	ลำา้นบาท	เปรย่บเทย่บกบัปี	2562	มค่า่ตอับแทนผู่บ้รหิาร	14.38	ลำา้นบาท	ลำดำลำง	1.61	ลำา้นบาท	 
หร้อัลำดำลำงร้อัยลำะ	11.20	เน่�อังจากบริษัทม่การปรับโครงสร้างอังค์กรในระดำับบริหาร	ให้ม่ความเหมาะสมกับขนาดำขอังธุรกิจ	โดำย
จะเห็นว่าตั�งแต่ปี	2561-2563	บริษัทม่ค่าตอับแทนผู่้บริหารลำดำลำงอัย่างต่อัเน่�อัง	(15.90,	14.38,	12.77	ลำ้านบาท	ตามลำำาดำับ)

ค่าใช�จ่ายทางการเงิน
ปี	2563	ม่ค่าใช้ื้จ่ายทางการเงิน	0.74	ลำ้านบาท	เปร่ยบเท่ยบกับปี	2562	ม่จำานวน	1.50	ลำ้านบาท	ลำดำลำง	0.76	ลำ้านบาท	หร้อั 
ลำดำลำงร้อัยลำะ	50.67	เน่�อังจากในปี	2562	บริษัทม่ดำอักเบ่�ยจากการซ้ื้�อัเม็ดำพลำาสติกโดำยชื้ำาระผ่่านธนาคาร(TR)	แต่ในปี	2563	 
หลำังจากบริษัทยกเลำิกสายการผ่ลิำตเส้นเทปแลำะทอั	จากการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่เพ้�อัลำดำต้นทุน	จึงไม่ม่การซ้ื้�อัเม็ดำพลำาสติกโดำย
ชื้ำาระผ่่านธนาคาร(TR)อั่ก	ส่งผ่ลำให้ค่าใชื้้จ่ายทางการเงินลำดำลำง
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สัดส่วนค่าใช�จ่ายแยกตามประเภท	 หน่วย:ลำ้านบาท

2563 2562 2561
ค่าใช�จ่ายในการขาย ค่าใช�จ่ายในการบริหุ้าร

ขาดท้นจากการขายและจากการด�อยค่าทรัพย์สิน ค่าติอบแทนผู�บริหุ้าร

11.12 13.28 11.38

44.80

12.77

56.34

14.38

60.75

3.94 0.26

15.90

ทั�งนี�	บรษัิทไดำช้ื้ำาระค้นเงนิกู้ย้มระยะยาวกบัสถึาบันการเงนิ	แลำะเงนิกูร้ะยะยาวจากตา่งประเทศครบทั�งจำานวนแล้ำว	จงึไม่ม่ดำอักเบ่�ย
จากการกู้ย้มเพิ�มเติมอั่ก

ส่วนแบ่งผู้ลกำาไร(ข้าดท้น)จากเงินลงท้นในบริษัทร่วม
ปี	2563	ได้ำรับส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม	จำานวน	43.64	ล้ำานบาท	เปร่ยบเท่ยบกับปี	2562	ไดำ้รับจำานวน	30.69	ล้ำานบาท	 
เพิ�มขึ�น	12.95	ลำา้นบาท	หรอ้ัเพิ�มขึ�นรอ้ัยลำะ	42.20	เน่�อังจากบรษัิทรว่มม่ผ่ลำกำาไรท่�ดำก่วา่ปีกอ่ัน	โดำยปัจจบุนับรษัิทถึอ้ัหุ้นในบรษัิท
ร่วมเป็นสัดำส่วนร้อัยลำะ	12.51

รายจ่ายเพื่อการทำาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในปี	2563	บริษัทได้ำมน่โยบายพฒันาผ่ลิำตภัณัฑ์์ให้สอัดำคลำอ้ังกบัสภัาวะการตลำาดำแลำะการแข่งขนั	โดำยเริ�มกอ่ัตั�งหนว่ยงานวจิยัแลำะ
พัฒนาผ่ลำิตภััณฑ์์	(R&D)	เม้�อัเดำ้อัน	พฤศจิกายน	2559	ทำาให้บริษัทม่รายจ่ายเพ้�อัทำาการวิจัยแลำะพัฒนาเทคโนโลำย่แลำะนวัตกรรม
ตามคำาแนะนำาหร้อัคำาอัธิบายเพิ�มเติมเก่�ยวกับรายจ่ายเพ้�อัการทำาวิจัยแลำะพัฒนาเทคโนโลำย่แลำะนวัตกรรม	ตามการบันทึกบัญช่ื้ 
ค่าใชื้้จ่ายท่�เกิดำขึ�น	ณ	31	ธันวาคม	2563	ดำังต่อัไปนี�
	 รายจ่าย	 	 	 	 	 	จำานวนเงิน
	 1.	เงินเดำ้อันหร้อัค่าจ้างบุคคลำากร	 1,189,536		บาท
	 2.	ค่าใชื้้จ่ายในการวิจัยแลำะพัฒนา	 538,747		 บาท
	 รวมรายจ่ายในการวิจัยแลำะพัฒนา	 1,728,283		บาท

ทั�งนี�	บริษัทได้ำให้ความสำาคัญในการวิจัยแลำะพัฒนาเป็นอัย่างมาก	เน่�อังจากการพัฒนาผ่ลิำตภััณฑ์์ให้ดำ่ยิ�งขึ�น	จะสามารถึเพิ�ม 
ข่ดำความสามารถึในการแข่งขันขอังบริษัทในสภัาวะการตลำาดำท่�รุนแรงมากขึ�น	แลำะยังสามารถึชื้่วยลำดำต้นทุนการผ่ลำิต	ค่าใชื้้จ่าย
ในการดำำาเนนิการขอังบรษัิทได้ำอ่ักดำว้ย	การวจิยัแลำะพฒันาขอังบรษัิทยังได้ำทำาการทดำสอับวตัถุึดำบิจากแหลำง่ตา่งๆเพิ�มมากขึ�นเพ้�อั 
ลำดำต้นทุน	ลำดำความเส่�ยงท่�จะเกิดำขอังเส่ยในกระบวนการผ่ลำิต	หร้อัความเส่�ยงในการจัดำหาวัตถึุดำิบไม่ทันต่อัความต้อังการใชื้้	 
รวมถึึงการพิจารณาหาเคร้�อังจักรท่�สามารถึเพิ�มประสิทธิภัาพแลำะลำดำแรงงานคน

อั่กทั�งบริษัทยังไดำ้ศึกษาวัตถึุดำิบหร้อัสินค้าทดำแทนอั้�นๆ	ไม่ว่าจะเป็น	Bio-Plastic	หร้อับรรจุภััณฑ์์ประเภัทอั้�นๆท่�อัาจจะมาแทนท่�
ในอันาคต	เพ้�อัตอับสนอังพฤติกรรมขอังผู่้บริโภัคท่�เปลำ่�ยนแปลำงไปอัย่างรวดำเร็ว	
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ฐานะทางการเงินตามวิธีส่วนได�เสีย
สินทรัพย์รวม	
บริษัทม่สินทรัพย์รวม	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	จำานวน	789.67	ลำ้านบาท	ลำดำลำงจากวันท่�	31	ธันวาคม	2562	จำานวน	21.25	
ลำ้านบาท	หร้อัลำดำลำงร้อัยลำะ	2.62	ซื้ึ�งม่รายลำะเอั่ยดำการเปลำ่�ยนแปลำงท่�สำาคัญดำังนี�

สินทรัพย์หุ้ม้นเวียน	
ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	ม่จำานวน	149.02	ลำ้านบาท	ลำดำลำง	47.14	ลำ้านบาท	หร้อัลำดำลำงร้อัยลำะ	24.03	ม่ผ่ลำจากลำดำลำงขอัง
เงินลำงทุนชัื้�วคราวหร้อัเงินฝ่ากประจำาท่�ครบกำาหนดำจำานวน	45	ล้ำานบาท	ซึื้�งบริษัทยังไม่ได้ำนำาไปฝ่ากประจำาเพิ�มเติม	โดำยบริษัท 
ไดำ้ม่การลำงทุนซ้ื้�อัหุ้นในบริษัทร่วมเพิ�มจำานวน	15.35	ล้ำานบาท	จ่ายชื้ำาระค่ามัดำจำาเคร้�อังจักรใหม่	แลำะนำาไปใชื้้ในกิจกรรมการ
ดำำาเนินงานเน่�อังจากบริษัทยังม่ผ่ลำขาดำทุนจากการดำำาเนินงานอัยู่	

ลำูกหนี�การค้าแลำะลูำกหนี�อ้ั�นลำดำลำง	25.76	ล้ำานบาท(หมายเหตุประกอับงบการเงินข้อั	6.)	เน่�อังมาจากลูำกหนี�หมุนเว่ยนอ้ั�นจาก 
กจิการท่�เก่�ยวข้อังกนัลำดำลำง	17.57	ล้ำานบาท	ซึื้�งเป็นคา่เคร้�อังจกัรผ่ลิำตเสน้เทปแลำะทอั	ท่�บรษัิทม่การขาย	ให้กบับรษัิท	เป้	แพค	จำากดัำ	 
ในชื้่วงปลำายปี	2562	แลำะส่วนขอังลำูกหนี�การค้าลำดำลำง	8.26	ลำ้าบาท	จากยอัดำขายท่�ลำดำลำง	แลำะบริษัทม่การติดำตามเร่ยกชื้ำาระเงิน
จากลำูกค้าไดำ้เร็วขึ�น

• อ�ยุลูกัหนี้กั�ริค์้� และนโยบ�ยกั�ริให้สินเช่�อของบริิษััท

หน่วย:ลำ้านบาท

กิจกรรมท่�เก่�ยวข้อังกัน 2563 2562

ยังไม่ครบกำาหนดำชื้ำาระ 2.50 1.42

เกิดำวันครบกำาหนดำชื้ำาระน้อัยกว่า	3	เดำ้อัน 2.41 3.03

หน่วย:ลำ้านบาท

บุคคลำหร้อักิจการอั้�น 2563 2562

ยังไม่ครบกำาหนดำชื้ำาระ 28.42 34.61

เกิดำวันครบกำาหนดำชื้ำาระน้อัยกว่า	3	เดำ้อัน 10.01 12.65

เกิดำวันครบกำาหนดำชื้ำาระ	3-6	เดำ้อัน 0.01 0.52

เกิดำวันครบกำาหนดำชื้ำาระ	6-12	เดำ้อัน 0.04 0.36

เกิดำวันครบกำาหนดำชื้ำาระมากกว่า	12	เดำ้อัน 0.52 0.04

สำาหรับลำูกหนี�จากกิจการท่�เก่�ยวข้อังกัน	จำานวนรวม	4.91	ลำ้านบาท	ประกอับดำ้วย	หนี�ท่�ยังไม่ครบกำาหนดำชื้ำาระ	2.50	ลำ้านบาท	
แลำะ	เกินกำาหนดำชื้ำาระ	น้อัยกว่า3เดำ้อัน	2.41	ลำ้านบาท	ซึื้�งถึ้อัได้ำว่ายังอัยู่ในเกณฑ์์ปกติ	เน่�อังจากในการดำำาเนินธุรกิจโดำยปกติ 
อัาจม่ระยะเวลำาชื้ำาระหนี�จริงท่�นานกว่าเครดำิตเทอัมไปบ้าง	จากรอับระยะเวลำาการวางบิลำ	จ่ายเชื้็ค	ท่�แต่ลำะบริษัทกำาหนดำ

ในสว่นลำกูหนี�บุคคลำหรอ้ักจิการอ้ั�น	ประกอับดำว้ย	หนี�ท่�ยังไม่ครบกำาหนดำชื้ำาระ		28.45	ล้ำานบาท	เกนิกำาหนดำชื้ำาระ	นอ้ัยกวา่	3	เดำอ้ัน	
10.01	ลำา้นบาท	เกนิกำาหนดำชื้ำาระ		3-6	เดำอ้ันมจ่ำานวนเพย่ง	0.01	ลำา้นบาท	เกนิกำาหนดำชื้ำาระ		6-12	เดำอ้ันมจ่ำานวนเพย่ง	0.04	ลำา้นบาท	 
ลำดำลำงจากปีท่�ผ่่านมา	แลำะม่ลำูกหนี�ท่�เกินกำาหนดำชื้ำาระมากกว่า	12	เดำ้อัน	จำานวน	0.52	ล้ำานบาท	ซึื้�งลำูกหนี�ดำังกล่ำาวได้ำม่การทำา 
ข้อัตกลำงกับบริษัทโดำยชื้ำาระเป็นเชื้็คลำ่วงหน้าจำานวน	24	งวดำ	ซื้ึ�ง	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	บริษัทไดำ้เร่ยกเก็บเงิน	(Clearing)
แลำ้วเป็นจำานวน	12	งวดำ	คงเหลำ้อั	12	งวดำ
นโยบายการให้สินเช้ื้�อัหร้อัเครดิำตเทอัมขอังบริษัท	จะพิจารณาจากจำานวนการสั�งซ้ื้�อั	แลำะฐานะทางการเงินขอังลูำกค้า	โดำย 
ในปี	2563	บริษัทม่ระยะเวลำาการเก็บหนี�เฉลำ่�ย	48	วัน	เร็วขึ�นกว่าปีก่อัน	แลำะสอัดำคลำ้อังกับนโยบาย	ดำังนี�

• ลำูกค้ารายบุคคลำ	 	 เงินสดำ	(ชื้ำาระลำ่วงหน้า	50%	ก่อันส่งมอับ	50%	)

• ลำูกค้ารายย่อัย-ขนาดำกลำาง	 15-30	วัน

• ลำูกค้ารายใหญ่	 	 30-60	วัน
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• สินค์้�ค์งเหล่อ

บริษัทม่สินค้าคงเหลำ้อัณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	จำานวน	45.19	ลำ้านบาท	เพิ�มขึ�นจากปีก่อัน	1.18	ลำ้านบาท	หร้อั
เพิ�มขึ�นร้อัยลำะ	2.68	โดำยม่รายลำะเอั่ยดำ	(หมายเหตุประกอับงบการเงินข้อั7.)	ดำังนี�

หน่วย:ลำ้านบาท

	สินค้าคงเหลำ้อั 2563 2562

สินค้าสำาเร็จรูป 	16.69 12.42

สินค้าระหว่างผ่ลำิต 4.03 9.45

วัตถึุดำิบ 21.78 20.29

วัสดำุ 6.11 5.63

ริวม 48.61 47.80

หัก	ค่าเผ่้�อัการเส่�อัมสภัาพ (3.42) (3.78)

สุทธิ 45.19 44.01

สินค้าสำาเร็จรูปม่จำานวน	16.69	ลำ้านบาท	เพิ�มขึ�น	4.27	ลำ้านบาท	เน่�อังจากสภัาวะเศรษฐกิจท่�ถึดำถึอัยส่งผ่ลำให้ลำูกค้า 
มก่ารขอัเลำ้�อันรบัสนิคา้ไปจากกำาหนดำสง่มอับเดำมิ	หรอ้ัขอัทยอัยรบัสนิคา้ตามสถึานการณ	์ซื้ึ�งทางบรษัิทไดำม่้การตดิำตาม
อัย่างใกลำ้ชื้ิดำแลำะส่งหนังส้อัทวงถึามเป็นระยะ	สินค้าระหว่างผ่ลำิตม่จำานวน	4.03	ลำ้านบาท	ลำดำลำง	5.42	ลำ้านบาท	แลำะ
วัตถึุดำิบม่จำานวน	21.78	ลำ้านบาท	เพิ�มขึ�น	1.49	ลำ้านบาท	เน่�อังจากในชื้่วงปลำายปี	2563	ฟิลำ์ม	OPP	แลำะ	PET	ม่ 
แนวโนม้ท่�จะขาดำตลำาดำแลำะราคาม่การปรบัตวัสงูขึ�นตอ่ัเน่�อัง	บรษัิทจงึไดำม้ก่ารสั�งซ้ื้�อัฟลิำม์ดำงักลำา่ว	มา	Stock	ไวจ้ำานวนหนึ�ง	 
แลำะในส่วนวัสดำุแลำะอัะไหลำ่ม่จำานวน	6.11	ลำ้านบาท	เพิ�มขึ�น	0.48	ลำ้านบาท	จากเคร้�อังจักรท่�ม่อัายุการใชื้้งานมากขึ�น	
จึงจำาเป็นท่�จะต้อังจัดำเก็บอัะไหลำ่บางชื้ิ�นเพิ�มขึ�นเพ้�อัป้อังกันความเส่�ยงจากการหยุดำชื้ะงักขอังการผ่ลำิต

ในปี	2563	ม่การหักค่าเส้�อัมสภัาพแลำะการลำดำมูลำค่าขอังสินค้าคงเหลำ้อัเป็นจำานวน	3.42	ล้ำานบาท	โดำยบริษัทม่ 
นโยบาย	ดำังนี�
• วัตถึุดำิบอัายุการจัดำเก็บเกิน	360	วัน	:	ตั�งเส้�อัมสภัาพ	(มูลำค่าท่�ขายเป็นขอังเส่ย)

• สินค้าสำาเร็จรูปอัายุการจัดำเก็บเกิน	180	วัน	:	ตั�งเส้�อัมสภัาพหร้อัดำ้อัยค่า	(มูลำค่าท่�ขายเป็นขอังเส่ยหร้อัเกรดำบ่)

สินทรัพย์ไม่หุ้ม้นเวียน	
ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	ม่จำานวน	640.65	ลำ้านบาทเพิ�มขึ�น	25.90	ลำ้านบาท	หร้อัเพิ�มขึ�นร้อัยลำะ	4.21	ซื้ึ�งสาระสำาคัญเกิดำจาก
การเพิ�มขึ�นขอังเงินลำงทุนในบริษัทร่วมจำานวน	33.95	ลำ้านบาท	เน่�อังจากบริษัทม่การซ้ื้�อัเงินลำงทุนเพิ�มในบริษัทร่วมเป็นจำานวน	
15.35	ลำ้านบาท	แลำะไดำ้รับส่วนแบ่งกำาไรมากขึ�นจากผ่ลำประกอับการขอังบริษัทร่วมท่�ดำ่ขึ�นกว่าปีก่อัน	ในส่วนท่�ดำิน	อัาคาร	แลำะ
อัุปกรณ์	ลำดำลำง	17.15	ลำ้านบาท	โดำยม่สาระสำาคัญจากการตัดำค่าเส้�อัมราคาประจำาปี	นอักจากนั�นบริษัทไดำ้ม่การนำามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่�16	(TFRS16)	เก่�ยวกับสัญญาเชื้่ามาถึ้อัปฏิิบัติในปี	2563	จึงทำาให้ม่สินทรัพย์สิทธิการใชื้้เพิ�มขึ�นเป็น
จำานวน	9.90	ลำ้านบาท

หุ้นี�สินรวม	
บริษัทฯ	ม่หนี�สินรวม	ณ.	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	จำานวน	87.57	ลำ้านบาท	เพิ�มขึ�นจากวันท่�	31	ธันวาคม	2562	จำานวน	7.89	
ลำ้านบาท	หร้อัเพิ�มขึ�นร้อัยลำะ	9.90	ซื้ึ�งม่รายลำะเอั่ยดำการเปลำ่�ยนแปลำงท่�สำาคัญดำังนี�
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หุ้นี�สินหุ้ม้นเวียน	
ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	ม่จำานวน	76.22	ล้ำานบาทเพิ�มขึ�น	5.36	ล้ำานบาท	หร้อัเพิ�มขึ�นร้อัยลำะ	7.56	ซึื้�งสาระสำาคัญเป็น 
การเพิ�มขึ�นขอังเจา้หนี�การคา้แลำะเจา้หนี�อ้ั�น	5.02	ล้ำานบาท	เน่�อังจากบรษัิทม่การขอัขยายระยะเวลำาการชื้ำาระหนี�หรอ้ัเครดิำตเทอัม
จากผู่้ขายวัตถึุดำิบให้นานขึ�น	เพ้�อับริหาร	Cash	Cycle	ให้สมดำุลำกับระยะเวลำาการขายสินค้าแลำะระยะเวลำาการเก็บหนี�	โดำยปัจจุบัน
บริษัทไดำ้รับเครดำิตเทอัมจากผู่้ขายวัตถึุดำิบเป็นระยะเวลำา	45-90	วัน	

หนี�สินตามสัญญาเชื้่า	ท่�ม่กำาหนดำชื้ำาระภัายใน	1	ปี	เพิ�มขึ�นจำานวน	2.27	ลำ้านบาท	เป็นผ่ลำจากการคำานวณตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่�	16	เร้�อัง	สัญญาเชื้่า	ท่�ประกาศใชื้้ในปี	2563	

หุ้นี�สินไม่หุ้ม้นเวียน	
ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	ม่จำานวน	11.35	ลำ้านบาทเพิ�มขึ�น	2.53	ลำ้านบาท	หร้อัเพิ�มขึ�นร้อัยลำะ	28.68	ซื้ึ�งสาระสำาคัญเป็นการ 
เพิ�มขึ�นขอังหนี�สินตามสัญญาเช่ื้า	ท่�คำานวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่�	16	เร้�อัง	สัญญาเช่ื้า	ท่�ประกาศใช้ื้ 
ในปี	2563

ทั�งนี�	จากปีท่�ผ่่านมาบริษัทไดำ้ชื้ำาระค้นเงินกู้ย้มระยะยาวกับสถึาบันการเงิน	แลำะเงินกู้ระยะยาวจากต่างประเทศครบทั�งจำานวนแลำ้ว	
แลำะไม่ไดำ้ม่การกู้ย้มระยะยาวจากสถึาบันการเงินเพิ�มเติมอั่ก

ส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น	
ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	ม่จำานวน	702.10	ลำ้านบาท	ลำดำลำงจากวันท่�	31	ธันวาคม	2562	เป็นจำานวน	29.13	ลำ้านบาท	หร้อั 
ลำดำลำงร้อัยลำะ	3.98	เน่�อังจากบริษัทฯ	ม่ผ่ลำขาดำทุนจากการดำำาเนินงาน	จำานวน	24.39	ล้ำานบาท	แลำะจากการนำามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบับท่�	9	เร้�อังเคร้�อังมอ้ัทางการเงนิ	มาถึอ้ัปฏิบัิต	ิในสว่นการบัญช่ื้ป้อังกนัความเส่�ยงแลำะสญัญาอันพุนัธ	์จำานวน	 
4.62	ลำ้านบาท	แลำะ	ค่าเผ่้�อัผ่ลำขาดำทุนลำูกหนี�การค้าแลำะลำูกหนี�หมุนเว่ยนอั้�น	จำานวน	0.12	ลำ้านบาท

กระแสเงินสด
ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	บริษัทม่กระแสเงินสดำเท่ยบเท่าเงินสดำ	จำานวน	58.23	ลำ้านบาท	เพิ�มขึ�นจากสิ�นปี	2562	จำานวน	 
22.65	ลำ้านบาท	โดำยม่แหลำ่งท่�ไดำ้มาแลำะใชื้้ไป	ดำังนี�

กระแสเงินสดใช�ไปในการดำาเนินงาน	
ในระหว่างปี	2563	ใชื้้ไป	จำานวน	29.93	ลำ้านบาท	โดำยในปี	2563	บริษัทม่รายรับน้อัยกว่ารายจ่ายอัยู่	43.67	ลำ้านบาท	ซื้ึ�งสาเหตุ
หลำักท่�ม่กระแสเงินสดำติดำลำบ(ใชื้้ไป)ในการดำำาเนินงาน	เป็นผ่ลำมาจากการขาดำทุนในการขายสินค้า(ต้นทุนสูง	)	ทั�งนี�	บริษัทไดำ้ม่
แนวทางในการบริหารลำูกหนี�การค้าแลำะลำูกหนี�หมุนเว่ยนอั้�นให้ม่ประสิทธิภัาพมากขึ�น	โดำยม่จำานวนลำดำลำง	9.90	ลำ้านบาท	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงท้น	
บรษัิทม่เงนิสดำสทุธไิดำม้าจากกจิกรรมลำงทุน	จำานวน	58.92	ล้ำานบาท	โดำยในปี	2563	ไดำร้บัเงนิปันผ่ลำจากบรษัิทรว่ม	20.41	ล้ำานบาท	 
ม่เงินสดำรับจากการขายเคร้�อังผ่ลิำตเส้นเทปแลำะทอั	จำานวน	16.55	ล้ำานบาท	แลำะถึอันเงินฝ่ากประจำาท่�ครบกำาหนดำจำานวน	 
45	ล้ำานบาท	ในขณะท่�บริษัทม่การซ้ื้�อัเงินลำงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มเป็นจำานวน	15.35	ล้ำานบาท	แลำะชื้ำาระค่าเคร้�อังใหม่งวดำท่�	1	
จำานวน	8.71	ลำ้านบาท	สำาหรับโครงการท่�จะเพิ�มผ่ลำิตภััณฑ์์ใหม่ในปี	2564	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหุ้าเงิน	
ในปี	2563	บริษัทม่เงินสดำสุทธิใช้ื้ไปในกิจกรรมจัดำหาเงิน	จำานวน	6.34	ล้ำานบาท	โดำยม่สาระสำาคัญค้อั	การจ่ายชื้ำาระหนี�สิน 
ตามสญัญาเช่ื้าจำานวน	3.92	ลำา้นบาท	แลำะจา่ยชื้ำาระคน้เงนิกูย้้มระยะสั�นจากสถึาบันการเงนิท่�ใชื้ส้ำาหรบัการซ้ื้�อัวตัถึดุำบิ	โดำยท่�บรษัิท
ไม่ไดำ้ม่การกู้ย้มระยะยาวจากสถึาบันการเงินเพิ�มเติมอั่ก



88 รายงานประจำาปี 2563

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อััตราส่วนสภัาพคลำ่อัง	ณ	สิ�นปี	2563	เท่ากับ	1.96	เท่า	ลำดำลำงจากสิ�นปี	2562	ท่�เท่ากับ	2.77	เท่า	ซื้ึ�งม่สาเหตุหลำักจากสินทรัพย์
หมุนเว่ยนท่�ลำดำลำงตามท่�ไดำ้รายงานไว้ก่อันหน้า	ในขณะท่�หนี�สินหมุนเว่ยนเพิ�มขึ�นเลำ็กน้อัย	อัย่างไรก็ตาม	อััตราส่วนดำังกลำ่าว 
แสดำงให้เห็นว่าบริษัทยังคงม่สภัาพคลำ่อังท่�ดำ่
อัตราส่วนสภาพคล่องหุ้ม้นเร็ว
อััตราส่วนสภัาพคลำ่อังหมุนเร็ว	ณ	สิ�นปี	2563	เท่ากับ	1.34	เท่า	ลำดำลำงจากปี	2562	ท่�เท่ากับ	2.12	เท่า	ซื้ึ�งเป็นสาเหตุเดำ่ยวกับ
ท่�กลำ่าวไว้ในหัวข้อั	อััตราส่วนสภัาพคล่ำอัง	โดำยอััตราส่วนนี�แสดำงให้เห็นว่าบริษัทยังคงม่ความสามารถึในการชื้ำาระหนี�ทางการค้า
แลำะเจ้าหนี�อั้�นไดำ้ดำ่

อัตราส่วนหุ้ม้นเวียนล้กหุ้นี�การค�า	และระยะเวลาเก็บหุ้นี�เฉลี่ย
อัตัราสว่นหมุนเวย่นลำกูหนี�การคา้	ณ	สิ�นปี	2563	เท่ากบั	7.67	เท่า	เพิ�มขึ�นจากป	ี2562	ท่�เท่ากบั	7.36	เท่า	แลำะม่ระยะเวลำาเกบ็หนี� 
เฉลำ่�ย	48	วัน	ลำดำลำงจากปี	2562	ท่�เท่ากับ	50	วัน	เป็นผ่ลำเน่�อังมาจากการแข่งขันในธุรกิจท่�ทว่ความรุนแรงขึ�น	ลำูกค้าส่วนใหญ่ 
มักจะต่อัรอังด้ำวยการขอัเครดิำตเทอัมเพิ�มขึ�นเป็น	45-60	วัน	แต่บริษัทก็ได้ำม่กระบวนการในการคัดำกรอังลูำกค้าแลำะติดำตามการ 
เก็บชื้ำาระเงินไดำ้เป็นอัย่างดำ่

อัตราส่วนหุ้ม้นเวียนเจ�าหุ้นี�	และระยะเวลาชำาระหุ้นี�
บริษัทม่อััตราส่วนหมุนเว่ยนเจ้าหนี�	ณ	สิ�นปี	2563	เท่ากับ	5.14	เท่า	ส่งผ่ลำให้ม่ระยะเวลำาชื้ำาระหนี�	71	วัน	นานกว่าปี	2562	 
ท่�ม่ระยะเวลำาชื้ำาระหนี�เท่ากับ	61	วัน	เน่�อังจากบริษัทม่การปรับเปลำ่�ยนกลำยุทธ์โดำยใช้ื้วงเงินสินเช้ื้�อัจากสถึาบันการเงิน	ดำ้วยการ
ใชื้้เงินฝ่ากประจำาเป็นหลำักประกัน	ซื้ึ�งจะม่ต้นทุนหร้อัอััตราดำอักเบ่�ยเม้�อัหักกลำบกันแลำ้วเท่ากับ	1%	ต่อัปี	แลำะม่ระยะเวลำาการทำา	 
T/R	นานถึึง	120	วนั	ซึื้�งจากการคำานวณแล้ำวบรษัิทจะม่ตน้ทุนการซ้ื้�อัวตัถุึดำบิท่�ต�ำากว่าการซ้ื้�อัโดำยขอัเครดิำตเทอัมจากผู้่ขายโดำยตรง	
ในขณะท่�สามารถึเพิ�มระยะเวลำาการชื้ำาระเงินให้ยาวขึ�นไดำ้	นอักจากนั�น	ในการซื้้�อัวัตถึุดำิบสำาหรับการผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อันซื้ึ�ง
เป็นผ่ลำิตภััณฑ์์ใหม่	บริษัทไดำ้ต่อัรอังผู่้ขายในการขอัเครดำิตเทอัมให้ยาวขึ�นเป็น	45-90	วัน	เพ้�อัสอัดำคลำ้อังกับการแข่งขันในตลำาดำ	
แลำะเครดำิตเทอัมท่�บริษัทให้กับลำูกค้า	ส่งผ่ลำให้ในภัาพรวมบริษัทม่	Cash	cycle	เท่ากับ	(9)	วัน	หร้อัสามารถึดำำาเนินการขายสินค้า
แลำะเก็บหนี�ไดำ้เร็วกว่าระยะเวลำาการชื้ำาระหนี�	9	วัน	ดำ่ขึ�นกว่าปีท่�ผ่่านมา	

อัตราส่วนหุ้นี�สินต่อท้น	(D/E	Ratio)
รายการ 2563 2562 2561

อััตราส่วนหนี�สินต่อัส่วนขอังผู่้ถึ้อัหุ้น	(เท่า) 0.12 0.11 0.13

ในปี	2563	บริษัทม่หนี�สินรวมเพิ�มขึ�น	7.89	ลำ้านบาท	(ปี	2563	เท่ากับ	87.57	ลำ้านบาท	ปี	2562	เท่ากับ	79.68	ลำ้านบาท)	แลำะ
ในส่วนขอังผู่้ถึ้อัหุ้นลำดำลำง	29.13	ล้ำานบาทจากการท่�บริษัทยังม่ผ่ลำขาดำทุนจากการดำำาเนินงาน	จึงทำาให้ม่อััตราส่วนหนี�สินต่อัทุน
เท่ากับ	0.12	เท่า	เพิ�มขึ�นจากปีก่อันเลำ็กน้อัย	ซื้ึ�งเป็นอััตราส่วนท่�ต�ำาเม้�อัเท่ยบกับอัุตสาหกรรมเดำ่ยวกัน

จากสัดำส่วนดัำงกล่ำาวจะเห็นว่า	บริษัทม่ความเส่�ยงทางการเงินท่�ต�ำา	เน่�อังจากไม่ม่หนี�สินระยะยาวจากสถึาบันทางการเงิน	ทั�งนี�
แหล่ำงเงินทุนขอังบริษัทจึงมาจากการเพิ�มทุนในปี	2559	แลำะ	ปี	2561	เพ้�อัใชื้้ในการลำงทุนเคร้�อังจักรใหม่เพ้�อัขยายกิจการ	แลำะ
ใชื้้ในกิจกรรมดำำาเนินงานขอังบริษัทในระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภัาพในการทำากำาไร	นอักจากนั�นบริษัทยังไดำ้รับเงินปันผ่ลำจาก
บริษัทร่วมเป็นประจำาในชื้่วง	3	ปีท่�ผ่่านมา
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แนวโน�มปี	2564
บริษัทม่นโยบายท่�จะลำดำต้นทุนแลำะค่าใช้ื้จ่ายท่�ไม่จำาเป็นลำง	โดำยมุ่งเน้นการผ่ลิำตแลำะขายผ่ลำิตภััณฑ์์ท่�ม่คุณค่าสูง	อััตรากำาไร 
ขั�นต้นสูง	ใชื้้แรงงานน้อัย	ประกอับกับขยายกิจการในส่วนสายการผ่ลำิตบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอั่อัน	(Flexible	Packaging)	แลำะมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภัาพในการผ่ลำิตในดำ้านต่างๆ	ทั�งการลำดำขอังเส่ย	ลำดำปริมาณการใชื้้วัตถึุดำิบ	แลำะเพิ�มคุณภัาพขอังสินค้า	นอักจากนี�	 
ไดำ้จัดำทำาแผ่นการตลำาดำแลำะขาย	เพ้�อัขยายฐานลูำกค้า	สำาหรับสินค้ากลุ่ำมบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอ่ัอัน	ให้ตอับรับกับความต้อังการขอัง
ลำูกค้าในปัจจุบันมากยิ�งขึ�น	โดำยม่การลำงทุนซื้้�อัเคร้�อังจักรเพ้�อัเพิ�มความหลำากหลำายขอังบรรจุภััณฑ์์	ดำังนี�

• เคร้�อังทำาซื้อังแบบ	3-Side	seal	:	ซึื้�งนอักจากจะเป็นการเพิ�มกำาลัำงการผ่ลิำตแล้ำว	เคร้�อังจักรดัำงกล่ำาวจะสามารถึผ่ลิำต 
ถึุงข้าวแบบ	Matt	LL	//	LL	ซึื้�งเป็นถุึงลำักษณะท่�สามารถึนำาไป	recycle	ไดำ้	กำาลัำงเป็นท่�นิยมในปัจจุบัน	แลำะม่ผู่้ผ่ลำิต 
ไดำ้น้อัยราย	จึงเป็นการสร้างความไดำ้เปร่ยบในการแข่งขันอั่กทางหนึ�ง

• เคร้�อังไดำคัท	แลำะ	ติดำจุก	:	สามารถึตัดำตามรูปทรงท่�ต้อังการ	แลำะติดำจุกรูปแบบต่างๆ	เหมาะกับสินค้าประเภัทเจลำลำ่�	
น�ำาผ่ลำไม้	น�ำายาปรับผ่้านุ่ม	เป็นต้น	

• เคร้�อังทำาซื้อังไปรษณีย์	:	ทั�งแบบซื้อังธรรมดำา	แลำะแบบ	Air	bubble	ซึื้�งสอัดำคล้ำอังกับแนวโน้มขอังผู้่บริโภัคท่�ม่การ 
สั�งซ้ื้�อัสินค้าผ่่านชื้่อังทางOnlineมากขึ�น	จึงม่ความต้อังการใชื้้ซื้อังดำังกลำ่าวในการขนส่งสินค้า	แลำะยังม่ผู่้ผ่ลำิตน้อัย 
รายในประเทศไทย	ซึื้�งบรษัิทจะนำาเสนอัขายลูำกคา้ในกลุ่ำมอุัตสาหกรรม	Logistic	แลำะเปดิำช่ื้อังทางขาย	Online	ในปี	2564

• เคร้�อังทำาซื้อังแบบก้นเร่ยบ	หร้อั	Flat	bottom	:	เป็นเทคโนโลำย่การทำาซื้อังแบบใหม่เม้�อัไม่ก่�ปีมานี�	เพ้�อัให้ซื้อังสามารถึ
ตั�งไดำ้สวยงามบนชัื้�นวาง	เหมาะสำาหรับกลุ่ำมสินค้าอัาหารสัตว์เลำ่�ยง	แลำะกาแฟ	เป็นบรรจุภััณฑ์์ระดำับ	Premium	ม่ 
ความสวยงามแลำะม่ราคาค่อันข้างสูงกว่าบรรจุภััณฑ์์แบบอ้ั�นๆ	ซื้ึ�งกลุ่ำมอัาหารสัตว์เลำ่�ยงเป็นกลุ่ำมลำูกค้าหลำักขอังบริษัท
อัยู่แลำ้ว	การเพิ�มสินค้าระดำับ	Premium	จึงเป็นการยกระดำับมาตรฐานขอังบริษัทแลำะเป็นการบริการลำูกค้าอัย่าง 
ครบวงจรอั่กดำ้วย

บริษัทไดำด้ำำาเนนิการจดัำซ้ื้�อัเคร้�อังจกัรใหม่ดัำงกลำา่วแลำว้ในชื้ว่งไตรมาสท่�4/2563	แลำะตามแผ่นงานจะเริ�มดำำาเนนิการตดิำตั�งเคร้�อังจกัร
ดำังกลำ่าวตั�งแต่เดำ้อัน	มกราคม	-	เมษายน	2564	โดำยคาดำว่าจะสามารถึผ่ลำิตแลำะขายไดำ้ตั�งแต่เดำ้อัน	พฤษภัาคม	2564	เป็นต้นไป	
ซื้ึ�งจะเป็นปัจจัยหนึ�งท่�ส่งผ่ลำให้บริษัทสามารถึเพิ�มยอัดำขายผ่ลำิตภััณฑ์์	Flexible	Packaging	ให้บรรลำุเป้าหมายท่�วางไว้ไดำ้

ปัจจัยที่อาจมีผู้ลต่อการดำาเนินงานในอนาคต
ส่วนสำาคัญขอังแผ่นการดำำาเนินงานในปี	2564	ค้อัการเพิ�มยอัดำขายบรรจุภััณฑ์์ชื้นิดำอ่ัอัน	(Flexible	Packaging)	ให้เพิ�มขึ�นเป็น
เท่าตัว	โดำยการขยายท่มการตลำาดำแลำะขายเพ้�อัเพิ�มช่ื้อังทางการขาย	แลำะเพิ�มรูปแบบขอังบรรจุภััณฑ์์ให้ม่ความหลำากหลำาย
มากขึ�นเพ้�อัสร้างความไดำ้เปร่ยบในการแข่งขัน	ตามท่�รายงานไว้ข้างต้น	ดำังนั�นปัจจัยท่�ม่ผ่ลำให้การดำำาเนินงานไม่เป็นไปตามท่�ตั�ง 
เป้าหมายไว	้อัาจเกดิำจากระยะเวลำาในการพัฒนาบรรจภัุัณฑ์์ในรปูแบบใหมม่่ความล่ำาช้ื้าไปจากแผ่น	หรอ้ัเคร้�อังจกัรไมม่่คณุสมบัติ
ตรงตามท่�ตอ้ังการ	หรอ้ัผ่ลำติสนิคา้ไมไ่ดำค้ณุภัาพตามมาตรฐานท่�กำาหนดำ	กจ็ะสง่ผ่ลำกระทบตอ่ัการขยายตลำาดำแลำะเพิ�มยอัดำขายไดำ	้

ทั�งนี�	บริษัทได้ำควบคุมความเส่�ยงดัำงกล่ำาว	โดำยม่การจัดำตั�งคณะกรรมการจัดำซื้้�อัจัดำจ้าง	แลำะคณะกรรมการตรวจรับเคร้�อังจักร	 
ซื้ึ�งประกอับด้ำวยตัวแทนจากหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อังแลำะว่าจ้างผู้่เช่ื้�ยวชื้าญเป็นท่�ปรึกษาขอังโครงการพัฒนาผ่ลิำตภััณฑ์์ใหม่	 
เพ้�อักำาหนดำคณุสมบัตขิอังเคร้�อังจกัร	เปรย่บเทย่บราคา	ข้อัดำ-่ข้อัเสย่	แลำะม่การตติตามความคบ้หนา้อัย่างตอ่ัเน่�อัง	เพ้�อัให้มั�นใจไดำ้
ว่าจะไดำ้รับเคร้�อังจักรท่�ม่คุณสมบัติตรงตามความต้อังการขอังบริษัท	รวมทั�งในปี	2564	บริษัทไดำ้ว่าจ้างบุคลำากรในหน่วยงานวิจัย
แลำะพฒันาผ่ลิำตภััณฑ์์ท่�มค่วามชื้ำานาญเพิ�มเตมิ	เพ้�อัให้มั�นใจได้ำว่าบรรจภัุัณฑ์์ขอังบรษัิทจะม่คณุภัาพ	แลำะม่คณุลัำกษณะท่�สามารถึ
ตอับสนอังความต้อังการขอังลำูกค้าไดำ้เป็นอัย่างดำ่
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การเปิดเผู้ยข้�อม้ลผู้ลกระทบจากสถืานการณ์การแพร่ระบาดข้อง	COVID-19
ผ่ลำกระทบจากเหตุการณ์	COVID-19
1.  กั�ริดำ�เนินง�น (operation)     	กระทบ	 	ไม่กระทบ
		 ความต้อังการสินค้าแลำะบริการ	(demand	for	goods	&	services)
		 การเปลำ่�ยนแปลำงแผ่นงานหร้อัเป้าหมายท่�เคยรายงานไว้	(changes	to	previously	announced	plans,	projects	or	targets)
		 การปิดำหร้อัหยุดำดำำาเนินงาน	(halting	of	operations)
		 ข้อัจำากัดำในการดำำาเนินงาน	(operation	constraints)	
		 การระบาดำขอังโรคในกลำุ่มพนักงาน	(pandemic	outbreak	among	employees)
		 ห่วงโซื้่อัุปทาน	(supply	chain)	(เชื้่น	ผ่ลำกระทบจากคู่ค้าท่�ไดำ้รับผ่ลำกระทบจาก	COVID-19	การขาดำแคลำนวัตถึุดำิบจาก 

	 ผู่้ส่งวัตถึุดำิบ	ปัญหาในการขนส่งวัตถึุดำิบ/สินค้า)
		 อั้�น	ๆ

คำาอัธบิาย	บรษัิทได้ำรบัผ่ลำกระทบจากความตอ้ังการสนิคา้ลำดำลำงในบางประเภัท(กระสอับพลำาสตกิ)	แตก่ลัำบม่ความตอ้ังการเพิ�มขึ�น
ในสนิคา้บางประเภัท	(Flexible	Packaging)	ซื้ึ�งเป็นผ่ลำดำจ่ากการท่�บรษัิทไดำก้ระจายความเส่�ยงโดำยการเพิ�มสายการผ่ลิำตบรรจภัุัณฑ์ ์
แบบใหม่ในปีท่�ผ่่านมา	ตามท่�รายงานไว้ในการวิเคราะห์รายได้ำจากการขาย	แลำะได้ำรับผ่ลำกระทบจากผู้่ขายวัตถุึดำิบบางราย 
ท่�ม่โรงงานผ่ลำิตตั�งอัยู่ในจังหวัดำสมุทรสาคร	เชื้่น	บลำ็อักพิมพ์	ฟิลำ์มบางประเภัท	เป็นต้น	แต่ทั�งนี�	บริษัทม่การสั�งซ้ื้�อัจากผู่้ขาย 
ไม่น้อัยกว่า	3-4	รายในการสั�งซื้้�อัวัตถึุดำิบแต่ลำะประเภัท	จึงไม่ไดำ้รับผ่ลำกระทบท่�รุนแรงถึึงขั�นขาดำแคลำนวัตถึุดำิบ
2.  กั�ริเงิน (financial)      	กระทบ	 	ไม่กระทบ
		 ความสามารถึในการชื้ำาระหนี�	(ability	to	fulfill	obligations)
		 การปฏิิบัติตามเง้�อันไขสัญญาเงินกู้แลำะหุ้นกู้	(debt	covenants)
		 ความสามารถึในการจ่ายเงินปันผ่ลำ	(ability	to	pay	dividend)
		 สภัาพคลำ่อัง	(liquidity)
		 อั้�น	ๆ

3.  ฐ�นะท�งกั�ริเงินและผลกั�ริดำ�เนินง�น    	กระทบ	 	ไม่กระทบ
		 การดำ้อัยค่าขอังสินทรัพย์	(impairments	of	assets)
		 การไดำ้มาหร้อัจำาหน่ายสินทรัพย์ไปขอังสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผ่น	(acquisition	or	disposal	of	assets	that	otherwise	 

	 not	have	occurred)
		 การเปลำ่�ยนแปลำงประมาณการทางบัญชื้่ท่�เคยเปิดำเผ่ยไว้	(changes	in	accounting	estimates	previously	disclosed)
		 การเปลำ่�ยนแปลำงรายจ่ายฝ่่ายทุนท่�เคยวางแผ่นไว้	(changes	to	capex	previously	planned	for)
		 อั้�น	ๆ

4. ภ�ริะผูกัผันต�มสัญญ� (contractual obligations)   	กระทบ	 	ไม่กระทบ
		 ความเส่�ยงในสิทธิหร้อัภัาระผู่กพันในสัญญา	(threats	to	contractual	rights,	ability	to	fulfill	obligations)
		 การเปลำ่�ยนแปลำงข้อัตกลำงท่�สำาคัญ	(changes	to	material	contractual	terms)
		 บริษัทหร้อัคู่สัญญาใชื้้สิทธิตามสัญญาในการปลำดำเปลำ้�อังภัาระลำูกหนี�เป็นการชื้ั�วคราว	สิทธิเร้�อังเหตุสุดำวิสัย	 

	 หร้อัสิทธิเลำิกสัญญาท่�สำาคัญ	(temporary	relief,	force	majeure	clauses	or	termination	of	obligations)
		 อั้�น	ๆ

5. ค์ว�มเสี�ยงต่อค์ว�มอยู่ริอดของกัิจกั�ริ (threats to viability)  	กระทบ	 	ไม่กระทบ
		 การดำำาเนินงานต่อัเน่�อัง	(ability	to	operate	as	a	going	concern)
		 ผ่ลำกระทบต่อับริษัทใหญ่	บริษัทย่อัย	บริษัทร่วมแลำะบริษัทท่�เก่�ยวข้อัง	(effects	on	related	companies)
		 การเปลำ่�ยนแผ่นทางธุรกิจเพ้�อัจัดำการต้นทุนในระยะสั�น	(changes	to	business	plan	in	order	to	manage	near-term	costs)
		 อั้�น	ๆ
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รายงานความรับผู้ิดชอบข้องคณะกรรมการ	 	
	 บริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู่้รับผ่ิดำชื้อับต่อังบการเงิน	แลำะข้อัมูลำสารสนเทศทางการเงิน	สำาหรับปี	สิ�นสุดำ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	 
ขอัง	บริษัท	เอั็นอั่พ่	อัสังหาริมทรัพย์แลำะอัุตสาหกรรม	จำากัดำ	(มหาชื้น)	(“บริษัท”)	ซื้ึ�งไดำ้จัดำทำาขึ�นตาม	มาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิ	ภัายใต้พระราชื้บัญญัตกิารบัญช่ื้	พ.ศ.	2543	แลำะตามข้อักำาหนดำขอังคณะกรรมการกำากบัหลำกัทรพัย์แลำะตลำาดำหลำกัทรพัย์
ว่าดำ้วยการจัดำทำาแลำะนำาเสนอัรายงานทางการเงิน	ภัายใต้พระราชื้บัญญัติหลำักทรัพย์แลำะตลำาดำหลำักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดำยไดำ้ม่
การพิจารณาเลำ้อักใช้ื้นโยบายการบัญช่ื้ท่�เหมาะสม	แลำะถึ้อัปฏิิบัติอัย่างสมำ�าเสมอั	รวมทั�งม่การเปิดำเผ่ยข้อัมูลำสำาคัญในหมายเหตุ
ประกอับงบการเงนิอัย่างเพ่ยงพอั	โดำยผู้่สอับบัญชื้ไ่ด้ำสอับทาน	แลำะตรวจสอับงบการเงนิ	รวมทั�งไดำแ้สดำงความเห็นในรายงานขอัง
ผู่้สอับบัญชื้่อัย่างไม่ม่เง้�อันไขแลำ้ว

คณะกรรมการบริษัททำาหน้าท่�กำากับดำูแลำแลำะรับผ่ิดำชื้อับต่อัรายงานทางการเงิน	ประจำาปี	2563	ขอังบริษัท	ท่�จัดำทำาขึ�นเพ้�อัให้เกิดำ
ความมั�นใจว่ารายงานทางการเงินดัำงกลำ่าวได้ำแสดำงฐานะการเงิน	ผ่ลำการดำำาเนินงาน	แลำะกระแสเงินสดำ	ถูึกต้อังตามควรในสาระ
สำาคญั	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	มก่ารบันทึกขอ้ัมลูำทางบัญชื้ถ่ึกูตอ้ัง	ครบถึว้น	ทันเวลำา	แลำะเพ่ยงพอัท่�จะดำำารงรกัษา
ไว้ซื้ึ�งทรัพย์สิน	ตลำอัดำจนป้อังกันไม่ให้เกิดำการทุจริตหร้อัการดำำาเนินการท่�ผ่ิดำปกติอัย่างม่สาระสำาคัญ	โดำยคณะกรรมการบริษัทไดำ้
แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอับซื้ึ�งประกอับดำ้วยกรรมการอัิสระทำาหน้าท่�สอับทานให้บริษัทม่รายงานทางการเงินอัย่างถึูกต้อัง 
แลำะเพ่ยงพอั	ดัำงความเห็นขอังคณะกรรมการตรวจสอับท่�ปรากฏิในรายงานคณะกรรมการตรวจสอับซึื้�งได้ำแสดำงไว้ใน 
รายงานประจำาปีนี�แลำ้ว

คณะกรรมการบริษัท	ม่ความเห็นว่า	ระบบการควบคุมภัายในโดำยรวมขอังบริษัท	ม่ความเหมาะสมเพ่ยงพอั	สามารถึสร้าง 
ความเชื้้�อัมั�นอัย่างสมเหตุสมผ่ลำว่า	งบการเงินขอังบริษัท	สำาหรับปีสิ�นสุดำ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	เชื้้�อัถึ้อัไดำ้โดำยถึ้อัปฏิิบัติตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน	แลำะปฏิิบัติถึูกต้อังตามกฎหมายแลำะกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อัง

พลตำารวจเอก

สมชาย	วาณิชเสนี
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายวีระชาติ	โลหุ้์ศิริ
กรรมการผู่้จัดำการ
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รายงานและ 
	 งบการเงิน

บริษัท	เอ็นอีพี	อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ตสาหุ้กรรม	จำากัด	(มหุ้าชน)

สำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวันที่	31	ธันวาคม	2563
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
   ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั กิจการได้น าเสนอทั้งงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
 
   ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ทั้ งงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
   ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจา้เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
1. ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1(ข) ตามท่ีปรากฏในงบการเงินน้ีบริษทั
มีผลการด าเนินงานจากธุรกิจหลกัขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั และมีกระแสเงินสดใชไ้ป
ในกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบ
จ านวนเงิน 29.93 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย เป็นจ านวนเงิน 1,089.28 ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดง
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 878.87 ล้านบาท และแผนการด าเนินธุรกิจท่ียงัไม่
เป็นไปตามท่ีประมาณไว ้ปัจจยัดงักล่าวตลอดจนเร่ืองอ่ืนท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 (ข) 
แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกับ
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
เร่ืองน้ี 

2. ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 เน่ืองด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวชิาชีพบญัชี มาถือ
ปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

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

 
1) ความเส่ียง - การประมาณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเส่ือมสภาพ 

 เน่ืองจากผลการด าเนินงานในอดีตของบริษทัมีผลขาดทุนขั้นตน้และขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด
ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาการตั้ งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า และการตั้ งประมาณการค่าความเสียหายจากการ           
ท าสัญญาขายสินคา้ท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนสินคา้
คงเหลือท่ีน ามาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ ได้แก่ วตัถุดิบ งานระหว่างท าและสินค้า
ส าเร็จรูปโดยมีมูลค่า 48.61 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย (ร้อยละ 4.86 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดงันั้นการพิจารณาตั้งค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้โดยเฉพาะงานระหวา่งท าตอ้งใชว้ธีิการค านวณเพื่อหาตน้ทุนท าต่อเม่ือผลิตเสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูป
แต่ละประเภทซ่ึงการค านวณมีความซบัซอ้น ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัความเส่ียงเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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การตอบสนองความเส่ียง 
 วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ได้รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการ

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

 
2) ความเส่ียง - การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวธีิราคาทุน 

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการ
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษทัมีนโยบายลงทุน         ใน
บริษทัดงักล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม
วธีิราคาทุน เป็นจ านวนเงิน 622.69 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าเป็นสาระส าคญัในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็นร้อยละ 
62.25 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี
ราคาทุนและตามวิธีส่วนได้เสีย พบว่า เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียมีมูลค่าน้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
อย่างเป็นสาระส าคญั ดงันั้นบริษทัตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซ่ึงการทดสอบการดอ้ยค่านั้นมีนยัส าคญัต่อการตรวจสอบเน่ืองจากจ านวนเงินดงักล่าวเป็น
จ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากน้ีขั้นตอนการทดสอบการดอ้ยค่าโดยผูบ้ริหารตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับ
และจ่ายของบริษทัร่วมท่ีจะได้จากการด าเนินงานในอนาคต ดงันั้น ขา้พเจ้าจึงให้ความส าคญักบัความเส่ียง
เก่ียวกบัการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตอบสนองความเส่ียง 

  วิธีการตรวจสอบของข้าพเจา้ต่อเร่ืองดังกล่าว ข้าพเจา้ได้มีการส่ือสาร ควบคุมงานและการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพ อาทิ เช่น การส่งหนงัสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบงบการเงิน
ไปยงัผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม การสอบทานฐานะการเงิน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษทัร่วมจากงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม 

 
3) ความเส่ียง - การเกดิขึน้จริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย 

 จากการท่ีผูใ้ช้งบการเงินได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัรายไดจ้ากการขาย ตามท่ีแสดงไวใ้นงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ านวน 363.83 ล้านบาท ซ่ึงถือได้ว่าเป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคัญและเป็นตัวช้ีวดัผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนของรายไดจ้ากการขายถึงการ
เกิดข้ึนจริงตลอดจนไดมี้การบนัทึกบญัชีถูกตอ้งครบถว้น 
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การตอบสนองความเส่ียง 
  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้  าการสอบถาม ท าความเขา้ใจ และ

ทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการขาย ตรวจสอบรายการขายและการบนัทึก
รายการขาย รวมถึงการตรวจสอบการตรวจตดัยอดขายก่อนและหลงัวนัส้ินงวด และการตรวจสอบใบเพิ่มหน้ี
ลดหน้ีภายหลงัวนัส้ินงวด 
 
ข้อมูลอ่ืน 

 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   

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

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
   การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่
รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

•  ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการใน
บริษัทร่วม เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการตรวจสอบกิจการในบริษัทร่วม ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั 
เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวชุตินนัท ์
กอประเสริฐถาวร 
 
 
 
 
 (นางสาวชุตินนัท ์กอประเสริฐถาวร) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9201 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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2563 2562 2563 2562
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 58,232,080        35,577,821        58,232,080        35,577,821        
เงินลงทุนชัว่คราว 3 -                    45,000,000        -                    45,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 6 43,536,082        69,298,761        43,536,082        69,298,761        
สินคา้คงเหลือ 7 45,187,202        44,013,062        45,187,202        44,013,062        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 2,063,370          2,272,976          2,063,370          2,272,976          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 149,018,734      196,162,620      149,018,734      196,162,620      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 30,000,000        30,000,000        30,000,000        30,000,000        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 412,085,585      378,139,191      622,691,107      607,345,620      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 -                    -                    -                    -                    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 187,360,331      204,506,213      187,360,331      204,506,213      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 9,899,050          -                    9,899,050          -                    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 1,070,188          1,807,344          1,070,188          1,807,344          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 234,587             290,837             234,587             290,837             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 640,649,741      614,743,585      851,255,263      843,950,014      
รวมสินทรัพย์ 789,668,475      810,906,205      1,000,273,997   1,040,112,634   

สินทรัพย์

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ

- 7 -

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอ็นอีพี อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ติสาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน)
ณ์ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563

งบแสดง
	 ฐานะการเงิน



100 รายงานประจำาปี 2563

2563 2562 2563 2562
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 13,064,043        15,355,838        13,064,043        15,355,838        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 16 59,477,954        54,460,073        59,477,954        54,460,073        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 3,305,580          1,043,633          3,305,580          1,043,633          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 370,080             -                    370,080             -                    

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 76,217,657        70,859,544        76,217,657        70,859,544        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 17 3,803,258          1,468,233          3,803,258          1,468,233          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์

พนกังาน 19 7,549,518          7,352,223          7,549,518          7,352,223          
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,352,776        8,820,456          11,352,776        8,820,456          

รวมหน้ีสิน 87,570,433        79,680,000        87,570,433        79,680,000        

หมายเหตุ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

- 8 -
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอ็นอีพี อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ติสาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน)
ณ์ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563

งบแสดง
	 ฐานะการเงิน	(ต่อ)

2563 2562 2563 2562
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20
ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 2,325,380,588 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,325,380,588   2,325,380,588 2,325,380,588   2,325,380,588   
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั (571,696,788) (571,696,788) (571,696,788) (571,696,788)
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีหมดสิทธิการใช้ 37,885,664        37,885,664        37,885,664        37,885,664        
ขาดทุนสะสม (1,089,471,422) (1,060,343,259) (878,865,900) (831,136,830)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 702,098,042      731,226,205      912,703,564      960,432,634      
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 789,668,475      810,906,205      1,000,273,997   1,040,112,634   

- 9 -

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



101บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

2563 2562 2563 2562
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20
ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 2,325,380,588 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,325,380,588   2,325,380,588 2,325,380,588   2,325,380,588   
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั (571,696,788) (571,696,788) (571,696,788) (571,696,788)
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีหมดสิทธิการใช้ 37,885,664        37,885,664        37,885,664        37,885,664        
ขาดทุนสะสม (1,089,471,422) (1,060,343,259) (878,865,900) (831,136,830)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 702,098,042      731,226,205      912,703,564      960,432,634      
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 789,668,475      810,906,205      1,000,273,997   1,040,112,634   

- 9 -

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดง
	 ฐานะการเงิน	(ต่อ)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ติสาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน)
ณ์ วัันที� 31 ธันวัาคม 2563



102 รายงานประจำาปี 2563

2563 2562 2563 2562
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 363,831,599     406,638,131     363,831,599     406,638,131    
รายไดเ้งินปันผล 4, 10 -                    -                   20,412,000       22,135,500      
รายไดอ่ื้น 25 3,432,039         2,858,549         3,432,039         2,858,549        

รวมรายได้ 367,263,638     409,496,680     387,675,638     431,632,180    
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 365,862,594     402,912,673     365,862,594     402,912,673    
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 11,122,721       13,276,939       11,122,721       13,276,939      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44,795,181       56,339,350       44,795,181       56,339,350      
ขาดทุนจากการขายและจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 11, 12 -                    3,938,635         -                   3,938,635        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 12,770,564       14,380,577       12,770,564       14,380,577      

รวมค่าใชจ่้าย 434,551,060     490,848,174     434,551,060     490,848,174    
ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน (67,287,422) (81,351,494) (46,875,422) (59,215,994)
ตน้ทุนทางการเงิน (736,908) (1,495,657) (736,908) (1,495,657)
ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 43,637,598       30,693,808       -                   -                   
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (24,386,732) (52,153,343) (47,612,330) (60,711,651)
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ -                    -                   -                   -                   
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (24,386,732) (52,153,343) (47,612,330) (60,711,651)
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
- บริษทั 19 -                    (937,682) -                   (937,682)
- บริษทัร่วม 10 -                    (304,944) -                   -                   

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุน -                    -                   -                   -                   

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี -                    (1,242,626) -                   (937,682)
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (24,386,732) (53,395,969) (47,612,330) (61,649,333)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 28
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.010) (0.022) (0.020) (0.026)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

- 10 -

บาท

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำาไรข้าดท้น
	 เบ็ดเสร็จ

บริษัท เอ็นอีพี อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ติสาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน)
สำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวัันที� 31 ธันวัาคม 2563



103
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ขำดทุนสะสม ส่วนของผูถ้ือหุน้
หมำยเหตุ และช ำระแลว้ หุน้สำมญั ที่หมดสิทธิกำรใช้

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,325,376,587 (571,694,987) 37,885,664 (1,006,947,290) 784,619,974 
หุน้สำมญัจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สำมญั 20, 21 4,001 (1,801) -      -      2,200 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จส ำหรับปี -      -      -      (52,153,343) (52,153,343)
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอื่น -      -      -      (1,242,626) (1,242,626)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 2,325,380,588 (571,696,788) 37,885,664 (1,060,343,259) 731,226,205 
ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี
เนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบตัิ 3 -      -      -      (4,741,431) (4,741,431)

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 2,325,380,588 (571,696,788) 37,885,664 (1,065,084,690) 726,484,774 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จส ำหรับปี -      -      -      (24,386,732) (24,386,732)
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอื่น -      -      -      -      -      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 2,325,380,588 (571,696,788) 37,885,664 (1,089,471,422) 702,098,042 

- 11 -
บริษัท  เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
	 ส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น

บริษัท เอ็นอีพี อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ติสาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน)
สำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวัันที� 31 ธันวัาคม 2563



104
รายงานประจำาปี 2563

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ขำดทุนสะสม ส่วนของผูถ้ือหุน้
หมำยเหตุ และช ำระแลว้ หุน้สำมญั ที่หมดสิทธิกำรใช้

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,325,376,587 (571,694,987) 37,885,664 (769,487,497) 1,022,079,767 
หุน้สำมญัจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สำมญั 20, 21 4,001 (1,801) -      -      2,200 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จส ำหรับปี -      -      -      (60,711,651) (60,711,651)
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอื่น -      -      -      (937,682) (937,682)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 2,325,380,588 (571,696,788) 37,885,664 (831,136,830) 960,432,634 
ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี
เนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบตัิ 3 -      -      -      (116,740) (116,740)

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 2,325,380,588 (571,696,788) 37,885,664 (831,253,570) 960,315,894 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จส ำหรับปี -      -      -      (47,612,330) (47,612,330)
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอื่น -      -      -      -      -      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 2,325,380,588 (571,696,788) 37,885,664 (878,865,900) 912,703,564 

- 12 -
บริษัท  เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
	 ส่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น	(ต่อ)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ติสาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน)
สำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวัันที� 31 ธันวัาคม 2563
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2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (24,386,732) (52,153,343) (47,612,330) (60,711,651)
รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 24,418,350 25,742,773 24,418,350 25,742,773 
เงินปันผลรับ -      -      (20,412,000) (22,135,500)
ตน้ทุนทางการเงิน 736,908 1,495,657 736,908 1,495,657 
ดอกเบ้ียรับ (882,093) (1,468,569) (882,093) (1,468,569)
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (677,512) 818,948 (677,512) 818,948 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (362,433) (1,432,108) (362,433) (1,432,108)
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (8,681) 5,816,015 (8,681) 5,816,015 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (โอนกลบั) -      (1,877,380) -      (1,877,380)
ประมาณการรับคืนสินคา้ 370,080 -      370,080 -      
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (1,684) -      (1,684) -      
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 759,390 707,471 759,390 707,471 
ส่วนแบ่งผล (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (43,637,598) (30,693,808) -      -      

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (43,672,005) (53,044,344) (43,672,005) (53,044,344)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,898,713 5,162,762 9,898,713 5,162,762 
สินคา้คงเหลือ (811,707) 14,912,211 (811,707) 14,912,211 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 95,581 4,444,056 95,581 4,444,056 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,250 (25,250) 16,250 (25,250)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,285,956 (42,661) 5,285,956 (42,661)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -      (596,769) -      (596,769)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (29,187,212) (29,189,995) (29,187,212) (29,189,995)
จ่ายภาษีเงินได้ (55,413) (116,199) (55,413) (116,199)
จ่ายช าระประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (682,500) (2,828,337) (682,500) (2,828,337)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (29,925,125) (32,134,531) (29,925,125) (32,134,531)

- 13 - 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบ
	 กระแสเงินสด

บริษัท เอ็นอีพี อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ติสาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน)
สำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวัันที� 31 ธันวัาคม 2563
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2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับ 20,412,000 22,135,500 20,412,000 22,135,500       
ดอกเบ้ียรับ 1,051,531         1,778,126         1,051,531         1,778,126         
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ าเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 45,000,000       (45,000,000) 45,000,000        (45,000,000)
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                   30,000,000       -      30,000,000       
จ่ายช าระค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (15,345,487) -                   (15,345,487) -      
จ่ายช าระค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,705,056) (2,964,076) (8,705,056) (2,964,076)
จ่ายช าระค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (36,500) (982,263) (36,500) (982,263)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,545,356       5,180,792         16,545,356 5,180,792         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 58,921,844 10,148,079 58,921,844 10,148,079       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (135,321) (1,572,593) (135,321) (1,572,593)
เงินรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 26,794,327       89,054,027       26,794,327 89,054,027       
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (29,086,122) (83,117,934) (29,086,122) (83,117,934)
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ -                   (24,622,500) -      (24,622,500)
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,915,344) (1,703,579) (3,915,344) (1,703,579)
เงินรับค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ -                   2,200                -      2,200                

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (6,342,460) (21,960,379) (6,342,460) (21,960,379)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 22,654,259       (43,946,831) 22,654,259        (43,946,831)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 35,577,821       79,524,652       35,577,821        79,524,652       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 58,232,080 35,577,821 58,232,080 35,577,821       

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

- เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร -                   240,000            -                    240,000            
- การไดม้าซ่ึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 13,248,096       -                   13,248,096        -                   
- ลูกหน้ีค่าขายสินทรัพยถ์าวร -                   16,424,738       -                    16,424,738       
- โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4,932,497         -                   4,932,497         -                   

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

บาท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

- 14 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบ
	 กระแสเงินสด	(ต่อ)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ติสาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน)
สำาหุ้รับปีสิ�นส้ดวัันที� 31 ธันวัาคม 2563
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บริษัท เอ็นอีพี อสังหุ้าริมทรัพย์และอ้ติสาหุ้กรรม จำากัด (มหุ้าชน)
วัันที� 31 ธันวัาคม 2563

หุ้มายเหุ้ต้
	 ประกอบงบการเงิน- 15 - 

บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
         
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 (ก) การด าเนินงานของบริษทั 

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

(ข) ขอ้สมมติฐานในการจดัท างบการเงิน 
  บริษทัมีผลการด าเนินงานจากธุรกิจหลกัขาดทุนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนัและมี
กระแสเงินสดใช้ไปกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินท่ีแสดง   
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทั        
ร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจ านวนเงิน 29.93 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีผล
ขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นจ านวนเงิน 1,089.28  
ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 
878.87 ลา้นบาท  

   การท่ีบริษทัจะด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองไดข้ึ้นอยูก่บัแผนธุรกิจและการพฒันาผลิตภณัฑ์อีก
ทั้งบริษทัไดมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตสินคา้ โดยลดของเสียจากการ
ผลิตเพื่อเพิ่มจ านวนและเพิ่มมูลค่าการขายสินคา้ให้มากข้ึน นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน
และมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบริษทัไดล้งทุนไว ้งบการเงินน้ียงัคงจดัท าข้ึนตามหลกัการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกิจการโดยถือว่าการขายหรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
และการจ่ายช าระหน้ีสินของบริษทัจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยไม่คาดวา่จะมีการหยดุชะงกัของการ
ด าเนินงานตามปกติของบริษทั 

 
2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
   งบการเงินน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดท าเป็ น

 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 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
   งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการปัดเศษ

 เพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท  ยกเว้นท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน  งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยถือ
 หลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิมยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในนโยบายการบญัชี 

   ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์
แวดล้อมนั้น ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

   ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกล่าวได้รับ        
การทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับหรืองวด
ในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

   บริษทัไดน้ าเสนองบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย โดยพิจารณาจากการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน และการด าเนินงานของบริษทัร่วมโดยมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 

 
2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

  ในระหว่างปี บริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ี
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม (Modified 
Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบ
สะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก ได้แสดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

  การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช้ โดย
บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใช้เป็นคร้ัง
แรก โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี  บริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยการ
รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทั ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกและรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนในการ
จ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงินก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

  ทั้งน้ี ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุงบการเงินขอ้ 3 
 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 

และมีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัท่ี มีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 
- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) 

มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีใชว้ิธีการอยา่งง่ายใน
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐาน                   
การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจ 
จานุเบกษาแล้ว ส าหรับกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจ านวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซ่ึงการปรับปรุง
ดงักล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปน้ี 
การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบด้วยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าว
ขา้งตน้ให้เป็นปัจจุบนัและท าการปรับปรุงอ่ืนๆเพื่ออธิบายให้ชดัเจนข้ึนวา่เอกสารแต่ละฉบบันั้นเป็น
การอา้งอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด 
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การปรับปรุงค านิยามของ
สินทรัพย์และหน้ีสิน เกณฑ์ในการรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียงัรวมถึง
หลกัการใหม่และแนวปฏิบติัท่ีไดถู้กเพิ่มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปน้ี 

1. การวดัมูลค่า ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 
2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
3. กิจการท่ีเสนอรายงาน 
4. เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 
กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนข้ึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการ

ดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่า
ในการรายงานทางการเงิน 
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ค านิยามของธุรกจิ 

ค านิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวม
ธุรกิจ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนข้ึนถึงค านิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจการใช้ในการ
ก าหนดว่ารายการคา้นั้นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ 
การปรับปรุงมีดงัน้ี 

1. อธิบายให้ชัดเจนข้ึนในเร่ืองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นั้ น กลุ่มของกิจกรรมและ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอยา่งนอ้ยซ่ึง
เม่ือน ามารวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัส าคญัท าใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเร่ืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยัน าเขา้หรือกระบวนการท่ีขาด
หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพื่อช่วยให้กิจการประเมินว่า
กระบวนการท่ีส าคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ท าใหนิ้ยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการใหค้วามสนใจในตวัของสินคา้
และบริการท่ีให้กบัลูกคา้ และตดัเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจาก
มาตรฐานฯ 

5. เพิ่มเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซ่ึงอนุญาตใหท้ าการประเมินอยา่งง่ายวา่กลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

ค านิยามของความมีสาระส าคัญ 
ค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การ

น าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี  8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และท าให้เกิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน การปรับปรุงช่วยท าให้เกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึนของค านิยามของ
ความมีสาระส าคญัโดย 

1. การท าให้ค  านิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ
แนวคิดเพื่อหลีกเล่ียงความสับสนท่ีอาจเกิดข้ึนจากความแตกต่างของค านิยาม 

2. การรวมขอ้ก าหนดสนับสนุนเขา้ไวด้้วยกนัของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การ
น าเสนองบการเงิน ในค านิยามเพื่อท าให้ค  านิยามมีความชดัเจนมากข้ึนและอธิบายถึงการ
น าความมีสาระส าคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนข้ึน 

3. การน าแนวปฏิบติัท่ีมีอยูข่องค านิยามของความมีสาระส าคญัมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบั
ค านิยาม 
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การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างองิ 

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิง ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน การปรับปรุงนั้นได้ปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความ
เส่ียงโดยเฉพาะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีก าหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-
IBORs) นอกจากน้ี  การปรับปรุงได้ก าหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
 2.4 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า และ
ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงัน้ี 

1. การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 
2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นการผอ่นปรน
ในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่า โดยไม่จ  าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผล
โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่  โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้ นเสมือนว่าไม่ใช่การ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า  

2. เพิ่มขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดย
กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใชไ้ด ้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
 2.5 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการ  
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกใน
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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 2.6 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
  การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
      การจดัประเภทรายการข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการ

สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
   บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 

- รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผ่านก าไร
ขาดทุน) และ 

- รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
   บริษัทต้องจัดประเภทรายการใหม่ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือบริษัท

เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 
    ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้

สองประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั  

       ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง
การเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม บวกหรือหกัดว้ย
ตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสิน
ทางการเงินนั้น ตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 

      สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมวา่กระแสเงินสดท่ี
เกิดจากสินทรัพยท์างการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่  

      การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีข้ึนอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัในการจดัการ
สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดั
มูลค่าตราสารหน้ีสามารถท าได ้3 วธีิ โดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีของบริษทั 
- ราคาทุนตดัจ าหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเม่ือบริษทัถือ

ครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
ซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้
ในวนัท่ีก าหนดไว ้รายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้วิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในก าไร
หรือขาดทุนและแสดงรายการในก าไรขาดทุนอ่ืน พร้อมกบัก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นก าไรหรือขาดทุน 
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- มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษทัถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์าง
การเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็น
การจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันท่ีก าหนดไว้ การ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบ้ีย และก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ี
เก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน ก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้
ก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในก าไรขาดทุนอ่ืน รายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพยท์าง
การเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการวดั
มูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน 
และแสดงรายการสุทธิในก าไรขาดทุนอ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

       เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้น
เม่ือบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

       การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
ก าไรขาดทุนอ่ืนในงบก าไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ
เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 

 
  การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินและส่วนของเจา้ของ 
      เคร่ืองมือทางการเงินท่ีบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุน

โดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสัญญา 
- หากบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนใหก้บั

กิจการอ่ืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการช าระหรือเล่ือนการช าระออกไปอยา่งไม่มีก าหนดไดน้ั้น 
เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เวน้แต่วา่การช าระนั้นสามารถ
ช าระโดยการออกตราสารทุนของบริษัทเองด้วยจ านวนตราสารทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกับ
จ านวนเงินท่ีคงท่ี 

- หากบริษทัไม่มีภาระผกูพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการช าระภาระผกูพนัตามสัญญาไปได ้
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 
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   ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

บริษทัจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินบางรายการ  

 
  การรับรู้รายการและการตดัรายการ 
      บริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

เม่ือบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น การซ้ือหรือขาย
สินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือ
ขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงิน
สดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือบริษทัโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
  การดอ้ยค่า 
     บริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและ FVOCI วธีิการประเมินการ
ด้อยค่าท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับความเป็นสาระส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต บริษัทใช้วิธีทั่วไป 
(General approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 
 2.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือ
ทวงถามถือเป็นกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

   เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชจ้ะแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนและถือเป็นกิจกรรม
ลงทุน 

 
 2.8 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
       ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บช าระ 

ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 
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  ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ      

โดยใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการ
วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงก าหนดใหพ้ิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบก าหนดช าระ อตัราความเสียหายท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กบัประวติัการช าระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีการ
ปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผล
ต่อความสามารถของลูกคา้ในการช าระหน้ี บริษทัไดร้ะบุผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) อตัรา
การวา่งงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศท่ีขายสินคา้และบริการให้
เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไว้
ในปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนหมุนเวยีนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  
   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและการคาดการณ์

เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ี และลูกหน้ีท่ีคา้งเกินกวา่หน่ึงปีจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญทั้งจ  านวน ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
 2.9 สินคา้คงเหลือ 
   สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
   ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ 

ตน้ทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของ
สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิต
อยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

   ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 
อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด
การคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

   มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

   ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ ประเมินจากมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ และสินคา้ท่ีคา้งนาน เสียหาย ใช้งาน
ไม่ได ้
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 2.10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

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

 
 2.11 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภทอาคารและส่ิงปลูกสร้างค านวณจาก
ราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 
 2.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
   ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุน  
   อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหา
สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 
  สินทรัพยท่ี์เช่า 

ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
   สัญญาการเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครอง

ทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงิน
บนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา
เช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระ
จะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัรา
ดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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  ค่าเส่ือมราคา 
   ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่า

คงเหลือของสินทรัพย  ์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ
รายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง 5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 10 ปี 

 บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  บริษทัคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั

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

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 2.13 สัญญาเช่า 

ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
      ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

      บริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ท่ีระบุในสัญญาเช่าหรือตาม
ระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู่ ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็น
คร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
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  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 
       สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า

เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

       ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รวมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการ
ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์
อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

       ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้

จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายช าระ
คงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจ านวนเงินท่ี
คาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตามสัญญาเช่ายงั
รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธิ
เลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่
บริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  

  บริษทัค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วน
เพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้
ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่า
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทัจะวดั
มูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อ
สะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทัจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือการประเมินสิทธิการ
เลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 



121บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

- 29 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 
  บริษทัเลือกใช้ข้อยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ น (สัญญาเช่าท่ีมีอายุ

สัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และสัญญา
เช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 
 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
   รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอด

อายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมี
รายการดงักล่าว 

 
 2.14 ตน้ทุนการกูย้มื 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การท าให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 
 2.15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
  ค่าตดัจ าหน่าย 
   ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

เกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะใชง้านของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภทโดยประมาณห้า (5) ถึงสิบ 
(10) ปี นบัจากวนัท่ีสามารถใชง้านได ้
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 2.16 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
   ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงินว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์
คาดวา่จะไดรั้บคืน 

   การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของ
หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกใน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
  การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
   มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจาก

 การใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
 ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
 ค านวณภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
 ความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์
 อ่ืนพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์
 นั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 
  การกลบัรายการดอ้ยค่า 
   บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้น

 การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
   บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่

 เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

 2.17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
   หน้ีสินประเภทมีดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน 

ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหวา่ง
จ านวนเงินท่ีได้รับจากการกู้ยืมเงินและยอดเงินเม่ือครบก าหนดช าระบันทึกในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จตลอดอายกุารกูย้มื โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
 2.18 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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2.19 ผลประโยชน์พนกังาน 

            ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 

            ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
  บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
  บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใช้ข้อสมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
  ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 2.20 ประมาณการหน้ีสิน 

  ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจาก
ขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระ
หน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระท าดงักล่าวเป็นนัยส าคญั 
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนค านวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
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 2.21 รายได ้

 รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
  รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือ
 มีการส่งมอบสินคา้ รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส าหรับสินคา้
 ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  ส าหรับการขายสินคา้ท่ีใหสิ้ทธิในการคืน บริษทับนัทึกจ านวนท่ีคาดวา่จะตอ้งคืนใหแ้ก่ลูกคา้
 โดยพิจารณาจากความสอดคลอ้งกบัรายการส่งคืนสินคา้ในอดีตซ่ึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะ
 ไม่เกิดการกลบัรายการรายไดท่ี้รับรู้ไปแลว้อยา่งมีสาระส าคญั เป็นประมาณการหน้ีสินจากการรับคืน
 สินค้า และบันทึกสินค้าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้าเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึง
 สินทรัพยด์งักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือหกัดว้ยตน้ทุนท่ีคาดว่า
 จะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนในมูลค่าของสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
  ส าหรับการขายสินคา้ท่ีมีการรับประกนัท่ีเป็นการให้ความเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีขายว่าเป็นไปตาม
 รายละเอียดท่ีตกลงกนั บริษทับนัทึกการรับประกนัสินคา้เป็นประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและ
 สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

   ส าหรับการขายสินคา้ท่ีมีการรับประกนัท่ีเป็นการให้บริการแก่ลูกคา้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
 สร้างความเช่ือมัน่วา่สินคา้จะใชง้านไดต้ามคุณลกัษณะท่ีตกลงกนั บริษทับนัทึกส่วนของการรับประกนั
 ประเภทการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาของการใหบ้ริการ 

   
  เงินปันผลรับ 
   เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 
  ดอกเบ้ียรับ 
   ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 
  รายไดอ่ื้น 
   รายไดอ่ื้นบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 
 2.22 ค่าใชจ่้าย 
  รายจ่ายทางการเงิน 
   ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกันบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ี

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
  ค่าใชจ่้าย 
   ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
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 2.23 ภาษีเงินได ้
  ภาษีเงินได ้
   ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

  บริษทับนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่าย ค านวณตามหลกัเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎากรในอตัราภาษีเงินได้ ร้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้ หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหักออกด้วยรายการท่ีได้รับ
ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษี 

 
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

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

   ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงวด
ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือจะจ่ายช าระหน้ีสิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยเดียวกนั 
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 2.24 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

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

 
  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 

 ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
  ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการเลือกวธีิการและตั้งขอ้สมมติฐานตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ ขอ้ 2.8 
 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
 ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
  ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  
  ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้
นั้ น  และค่าเผื่อส าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย  เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จ านวนค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกบัจ านวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและ
เพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
  บริษทัพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยฝ่ายบริหารไดส้อบทานฐานะ

การเงิน วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัร่วมเพื่อประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากเงินลงทุนนั้น  
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 สัญญาเช่า  
 ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและค่าเส่ือมราคา 
  ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการ

ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในแต่
ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละค่าเส่ือมราคา 
  ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและ
อุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 การก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  
  บริษทัก าหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลา

ตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่
ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจ
ในทางเศรษฐกิจส าหรับบริษทัในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษทัจะ
ประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยส าคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุม
และส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการ

ดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
  บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก 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. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 มาถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดย
บริษทัไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดยปรับปรุงกบัขาดทุนสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้
มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 
 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 เงินลงทุนชัว่คราว  45,000  (45,000)  -  - 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  69,299  (117)  -  69,182 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  -  45,000  -  45,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม  378,139  (4,625)  -  373,514 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 204,506  -  (4,932)  199,574 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  12,549  12,549 
 รวมสินทรัพย ์ 810,906    (4,742)  7,617  813,781 
หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด 
    ช าระภายในหน่ึงปี 1,044 

 
- 

 
2,488 

 
3,532 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,468  -  5,129  6,597 
 รวมหน้ีสิน 79,680  -  7,617  87,297 
ขาดทุนสะสม (1,060,344)  (4,742)  -  (1,065,086) 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 731,226  (4,742)  -  726,484 

 



129บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

- 37 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้
มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 
 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 เงินลงทุนชัว่คราว  45,000  (45,000)  -  - 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  69,299  (117)  -  69,182 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  -  45,000  -  45,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม  378,139  (4,625)  -  373,514 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 204,506  -  (4,932)  199,574 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  12,549  12,549 
 รวมสินทรัพย ์ 810,906    (4,742)  7,617  813,781 
หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด 
    ช าระภายในหน่ึงปี 1,044 

 
- 

 
2,488 

 
3,532 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,468  -  5,129  6,597 
 รวมหน้ีสิน 79,680  -  7,617  87,297 
ขาดทุนสะสม (1,060,344)  (4,742)  -  (1,065,086) 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 731,226  (4,742)  -  726,484 

 



130 รายงานประจำาปี 2563

- 38 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 
 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 เงินลงทุนชัว่คราว  45,000  (45,000)  -  - 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  69,299  (117)  -  69,182 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  -  45,000  -  45,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 204,506  -  (4,932)  199,574 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  12,549  12,549 
 รวมสินทรัพย ์ 1,040,113  (117)  7,617  1,047,613 
หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด 
    ช าระภายในหน่ึงปี 1,044 

 
- 

 
2,488 

 
3,532 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,468  -  5,129  6,597 
 รวมหน้ีสิน 79,680  -  7,617  87,297 
ขาดทุนสะสม (831,137)  (117)  -  (831,254) 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 960,433  (117)  -  960,316 

 
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผลกระทบท่ีมีต่อขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดง 

เงินลงทุนตามวธีิ 
ส่วนไดเ้สีย 

 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,060,344  831,137 
 การบญัชีป้องกนัความเส่ียงและสญัญาอนุพนัธ์ 4,625  - 
    การเพ่ิมข้ึนจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และ 
         ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 117 

  
117 

ขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั 

 
1,065,086 

  
831,254 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ี
ใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,578 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 69,299 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 45,000 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,273 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 30,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 291 

 182,441 
 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15,356 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 54,460 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  10,129 

 79,945 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
ลูกหน้ีการคา้ 
 บริษทัไดป้ฏิบติัตามวิธีอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 
 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน บริษทัมีการจดักลุ่มลูกหน้ีการคา้ตามความ
เส่ียงด้านเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินก าหนดช าระ อตัราขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายช าระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
และปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ดว้ยวิธีการดงักล่าว ค่า
เผือ่ผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ถึง 

ก าหนดช าระ 
 
 

ไม่เกิน 3 
เดือน  3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน 

 
 

เกินกวา่ 
12 เดือน  รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563            
ยอดลูกหน้ี 36,032  15,685  519  360  45  52,641 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 32  409  459  264  5  1,169 

 
 การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กบัค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี  

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,052 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อผลขาดทุนสะสม 117 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,169 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
3.2 สัญญาเช่า 
       หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตาม

สัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทั อตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมส่วนเพิ่มดงักล่าวท่ีน ามาค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีอตัราร้อยละ 
6.875 ต่อปี 

  ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 17 
บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนัน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  

 พนับาท 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,504 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (887) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  7,617 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,512 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,129 
 

 พนับาท 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  
ประกอบดว้ย  
 หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 3,532 
  หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 6,597 

 10,129 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
 อาคาร 225 
 อุปกรณ์โรงงาน 1,808 
 ยานพาหนะ 10,516 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 12,549 

 
4.  รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือ 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท า
หน้าท่ีถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและ
มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น  
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย รายการบญัชีระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ี
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  
เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม 

กองทุน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์และ
 อุตสาหกรรม (กสย.) 

บริษทัเป็นผูดู้แลกองทุน 
 

กองทุนสวสัดิการ NEP บริษทัเป็นผูดู้แลกองทุน 
ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ซ้ือขายทรัพยสิ์น ราคาตามบญัชีบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ ราคาตลาด 
ขายวสัดุ ราคาทุน 
รายไดเ้งินปันผล ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมประมาณ 10 - 50% 
ค่าวตัถุดิบ ราคาตลาด 
ค่าแรงพนักงาน ราคาทุน 
ค่าขนส่ง ราคาทุน 
ค่าคอมมิชชัน่ อตัราร้อยละ 1 - 3 ของยอดขาย 
ค่าสวสัดิการพนักงานอ่ืนๆ ราคาทุน 
ค่าบริการรักษาความปลอดภยั ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการท าความสะอาด ราคาตามสัญญา 
ค่าน ้ าประปา ราคาตามสัญญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  รายการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

รายได ้    
 ขายทรัพยสิ์น 121  20,531 
 ขายสินคา้ 22,233  16,886 
 ขายวสัดุ 562  - 
 ค่าบริการ -  24 
 ค่าแรงพนกังาน 36  - 
ค่าใช้จ่าย    
 ค่าวตัถุดิบ 148,006  73,730 
 ค่าบริการ 236  - 
 ค่าขนส่ง 29  222 
 ค่าคอมมิชชัน่ -  366 
 ค่าบริการรักษาความปลอดภยั 384  384 
 ค่าบริการท าความสะอาด 358  403 
 ค่าน ้าประปา 186  235 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,574  14,290 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 197  91 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

 รายไดเ้งินปันผล 20,412  22,136 
 



137บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

- 45 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้    
 บริษทั วาวา แพค จ ากดั 4,909  2,558 
 บริษทั เป้ แพค จ ากดั -  1,895 
  รวม 4,909  4,453 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    
 บริษทั เป้ แพค จ ากดั -  17,574 
    
เจา้หน้ีการคา้    
 บริษทั วาวา แพค จ ากดั 2,260  12 
 บริษทั เป้ แพค จ ากดั 25,173  19,312 
  รวม 27,433  19,324 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    
 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 42  46 

 บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล 
การ์ดด้ิง จ  ากดั 

 
34 

 
34 

  รวม 76  80 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 27,509  19,404 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
5.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 
เงินสด 60  31 
เงินฝากกระแสรายวนั 545  1,235 
เงินฝากออมทรัพย  ์ 27,626  9,311 
เงินฝากประจ า 3 เดือน 30,001  25,001 
 รวม 58,232  35,578 

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากออมทรัพย์ได้รับดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัราท่ี
ธนาคารก าหนด และเงินฝากประจ า 3 เดือน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 0.55 ต่อปี และ 0.60 - 1.30 ต่อปี 
ตามล าดบั 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

   พนับาท 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหตุ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  4,909  4,453 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน   39,031  48,188 
 รวม   43,940  52,641 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน/ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
   

(599) 
  

(1,052) 
สุทธิ   43,341  51,589 
      
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  -  17,574 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน   6,342  6,391 
 รวม   6,342  23,965 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน/ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
   

(6,147) 
  

(6,255) 
สุทธิ   195  17,710 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  43,536  69,299 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  ลูกหน้ีการคา้จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระมีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้    
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ: 2,497  1,419 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:    
 น้อยกว่า 3 เดือน 2,412  3,034 
 4,909  4,453 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ: 28,449  34,613 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:    
 น้อยกว่า 3 เดือน 10,006  12,651 
 3 - 6  เดือน 11  519 
 6 - 12  เดือน 43  360 
 มากกว่า 12 เดือน 522  45 
 39,031  48,188 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

(599) 
  

(1,052) 
 38,432  47,136 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 43,341  51,589 
    
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 195  17,710 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 43,536  69,299 

 
  โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัคือ 30 ถึง 60 วนั 
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- 49 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ดงัน้ี 

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ก่อนปรับปรุง)  7,307  6,488 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั 
 

3 
 

117 
  

- 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม (หลงัปรับปรุง)  7,424  6,488 
บวก ตั้งเพิ่มระหวา่งปี  76  1,052 
หกั โอนกลบัรายการระหวา่งปี  (754)  (233) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  6,746  7,307 

 
 รายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีลดลงในระหว่างปี 
2563 และ 2562 เกิดจากการไดรั้บเงินคืนจ านวน 0.64 ลา้นบาท และ 0.23 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
7. สินค้าคงเหลือ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 16,690  12,422 
สินคา้ระหวา่งผลิต 4,031  9,449 
วตัถุดิบ 21,780  20,295 
วสัดุ 6,110  5,633 
รวม 48,611  47,799 
หกั   ค่าเผือ่การเส่ือมสภาพและการลดมูลค่าของสินคา้ (3,424)  (3,786) 
สุทธิ 45,187  44,013 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การเส่ือมสภาพและการลดมูลค่าของสินคา้ ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,786  5,218 
บวก ตั้งเพิ่มระหวา่งปี 14,877  13,364 
หกั โอนกลบัรายการระหวา่งปี (15,239)  (14,796) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,424  3,786 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 
มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขาย 14,877  13,364 
มูลค่าการกลบัรายการมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลง (15,239)  (14,796) 

 
  รายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในระหว่างปี 2563 และ 2562 เน่ืองจากมีการขายสินคา้แลว้จ านวน 
 15.24 ลา้นบาท และ 14.80 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
8.   สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 29  199 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,382  1,372 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดถึ้งก าหนดช าระ 128  240 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 411  356 
อ่ืน ๆ 113  106 
 รวม 2,063  2,273 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
9. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีบัญชีเงินฝากประจ ากับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
จ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.30 - 1  ต่อปี และร้อยละ 1 ต่อปี ตามล าดบั ไดน้ าไปค ้า
ประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีทส์ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 

 
10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  

หมายเหตุ 
ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี  378,139  369,886 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั 

 
3 

 
(4,625) 

  
- 

ซ้ือเงินลงทุนระหวา่งปี  15,346  - 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย 
  

43,638 
  

30,694 
รายไดเ้งินปันผล  (20,412)  (22,136) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  

- 
  

(305) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัปลายปี 412,086  378,139 

 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 อตัราร้อยละ   พนับาท 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผล 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทัร่วม                    

 บริษทั นวนคร จ  ากดั (มหาชน)                    

 “นวนคร” 12.51  12.01  2,048,255  2,048,255  622,691  607,346  412,086  378,139  20,412  22,136 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 43,638  30,694 

 
    ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีสาระส าคญั 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2563  2562 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,870,170  1,949,046 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,422,664  2,363,452 
หน้ีสินหมุนเวยีน 189,319  206,172 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 949,039  1,034,571 
รายได ้ 1,041,550  774,688 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 352,405  255,603 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -  (2,539) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 352,405  253,064 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีหุ้นสามญัในบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวน 256,250,000 และ 
245,950,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 12.51 และร้อยละ 12.01 ตามล าดบั  
 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 มีมติให้อนุมติัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั นวนคร จ ากดั 
(มหาชน) ในมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ซ้ือหุ้นดังกล่าวแล้ว จ านวน 
10,300,000 หุน้ เป็นเงิน 15.35 ลา้นบาท 
 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตามวิธีราคาทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นหลกัทรัพยใ์น
ความตอ้งการของตลาด บริษทัมีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีราคาปิด
เท่ากบั 2.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 563.75 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีราคาปิดเท่ากบั 2.18 บาทต่อ
หุน้ เป็นเงิน 536.17 ลา้นบาท) 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคารส่ิงปลูกสร้าง  รวม 
ราคาทุน      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,148  5,125  8,273 
เพ่ิมข้ึน -  -  - 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,148  5,125  8,273 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  3,802  3,802 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  -  - 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -  3,802  3,802 
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,148  1,323  4,471 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าส าหรับปี -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,148  1,323  4,471 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -  -  - 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคารส่ิงปลูกสร้าง  รวม 
ราคาทุน      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,148  5,125  8,273 
เพ่ิมข้ึน -  -  - 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,148  5,125  8,273 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  3,545  3,545 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  257  257 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  3,802  3,802 
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  -  - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าส าหรับปี 3,148  1,323  4,471 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,148  1,323  4,471 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  -  - 
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 บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  พนับาท 
  2563  2562 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  257 

 
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทั เป็นท่ีดินและอาคารคลบัเฮา้ส์ของโครงการหมู่บา้นแห่ง

หน่ึงท่ีบริษทัถือครองไว ้ซ่ึงปัจจุบนับริษทัไม่สามารถใช้ประโยชน์ได ้ปัจจยัดงักล่าวเป็นขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่า เป็นผลใหบ้ริษทัตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงิน 4.47 ลา้นบาท 

 
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              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 27,223  141,085  146,933  20,893  40,218  -  376,352 
ผลกระทบจากการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -  -  -  (6,300)  -  (6,300) 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 27,223  141,085  146,933  20,893  33,918  -  370,052 
เพิ่มขึ้น -  691  608  347  -  6,819  8,465 
โอน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  -  (166)  -  -  -  (166) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 27,223  141,776  147,375  21,240  33,918  6,819  378,351 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  58,864  69,681  19,296  24,005  -  171,846 
ผลกระทบจากการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -  -  -  (1,368)  -  (1,368) 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  58,864  69,681  19,296  22,637  -  170,478 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  7,151  11,507  768  1,141  -  20,567 
โอน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  -  (54)  -  -  -  (54) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -  66,015  81,134  20,064  23,778  -  190,991 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 27,223  75,761  66,241  1,176  10,140  6,819  187,360 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 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 2562 27,223  138,545  205,312  20,486  46,891  1,680  440,137 
เพิ่มขึ้น -  380  1,937  386  -  501  3,204 
โอน - สุทธิ -  2,160  -  21  -  (2,181)  - 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  -  (60,316)  -  (6,673)  -  (66,989) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 27,223  141,085  146,933  20,893  40,218  -  376,352 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  52,152  89,167  18,419  27,307  -  187,045 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  6,712  15,109  877  1,671  -  24,369 
โอน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  -  (34,595)  -  (4,973)  -  (39,568) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  58,864  69,681  19,296  24,005  -  171,846 
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  -  6,348  -  -  -  6,348 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าส าหรับปี -  -  (6,348)  -  -  -  (6,348) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  -  -  -  -  -  - 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 27,223  82,221  77,252  1,597  16,213  -  204,506 

 
  พนับาท 
  2563  2562 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  20,567  24,369 

   
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั

ขายเคร่ืองจกัรในการผลิตกระสอบจ านวน 60 เคร่ือง เป็นจ านวนเงิน 20.53 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  และบริษทัได้รับเงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัรจ านวน 4.39 ล้านบาทโดย
ก าหนดโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบเคร่ืองจกัรภายใน 60 วนั นับจากวนัท าสัญญา ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 
ธันวาคม 2562 บริษทัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบให้กบัผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้ ส่วนเงินค่าขายส่วนท่ีเหลือ 
จ านวน 17.57 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บช าระครบถว้นแลว้ในปี 2563   
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดข้ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนจ านวนเงิน 0.18 

ลา้นบาท ซ่ึงมีราคาทุนจ านวน 9.90 ลา้นบาท มีผลท าให้โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าจากการขายเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจ านวนเงิน 6.35 ลา้นบาท 

  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงาน จ. นครราชสีมา เน้ือท่ี 19 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 27.22 ลา้นบาท พร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและสินทรัพยร์ะหวา่ง
ติดตั้งน าไปจ านองกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 
10 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั 
ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยูมี่จ  านวนเงิน 80.93 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 
79.18 ลา้นบาท) 

 
13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคาร  อุปกรณ์โรงงาน  ยานพาหนะ  รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  -  -  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 225  1,808  11,884  13,917 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 225  1,808  11,884  13,917 
เพิ่มระหวา่งปี 698  -  -  698 
ตดัจ าหน่าย -  -  (353)  (353) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 923  1,808  11,531  14,262 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  -  -  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -  1,368  1,368 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -  1,368  1,368 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 225  472  2,341  3,038 
ค่าเส่ือมราคา - ตดัจ าหน่าย -  -  (43)  (43) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 225  472  3,666  4,363 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 225  1,808  10,516  12,549 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 698  1,336  7,865  9,899 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ - ราคาทุน    
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,890  3,909 
เพิ่มข้ึน 37  981 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,927  4,890 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,083  2,006 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 774  1,077 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,857  3,083 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,070  1,807 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 774  1,077 

 
15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
สัญญาทรัสตรี์ซีทส์  13,064  15,356 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
   วงเงินของบริษทั ประกอบดว้ย 

  วงเงิน (ลา้นบาท)         
 
 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 
 

 
วตัถุประสงค ์

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 
เง่ือนไขการจ่ายช าระ 

 
 

 
หลกัประกนัตามสญัญา 

วงเงินเบิกเกินบญัชี  -  10  เพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ 

 
 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
MOR ต่อปี 

 
 

- จ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือน 
 

 
 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

วงเงินหน้ีสินภายใต้
สญัญาทรัสตรี์ซีทส์ 

 30  30  เพ่ือจ่ายช าระค่าซ้ือ
วตัถุดิบ 

 อตัราร้อยละ 1.30 - 2.00 
 ต่อปี 

 - จ่ายช าระดอกเบ้ียภายใน 90 - 120 วนั 
 

 บญัชีเงินฝากประจ ากบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

  30  40         

 
   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
      ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (สุทธิตามบญัชี)  100.01  106.05 
      เงินฝากประจ า  30.00  30.00 

  
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมติั
ยกเลิกวงเงินเบิกเกินบญัชี จ  านวนเงิน 10 ล้านบาท และหลกัค ้ าประกนัตามสัญญาอยู่ในระหว่างการขอ 
ไถ่ถอนหลกัประกนั 

  
16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

   พนับาท 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหตุ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  27,509  19,404 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน   29,263  32,478 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลหรือกิจการอ่ืน   532  931 
โบนสัคา้งจ่าย   1,465  - 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร   266  1,221 
อ่ืนๆ   443  426 - 59 - 
  รวม   59,478  54,460 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 
17.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 

  พนับาท 
  

 
หมายเหตุ 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 
 

3 
 

10,129 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  10,129 
เพิ่มข้ึน  698 
เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย  510 
เงินจ่ายช าระ  (3,915) 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา  (313) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  7,109 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  3,306 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ในหน่ึงปี 
  

3,803 
 
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,038 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 510 
  รวม 3,548 
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  รวม   59,478  54,460 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 
17.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 

  พนับาท 
  

 
หมายเหตุ 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 
 

3 
 

10,129 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  10,129 
เพิ่มข้ึน  698 
เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย  510 
เงินจ่ายช าระ  (3,915) 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา  (313) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  7,109 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  3,306 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ในหน่ึงปี 
  

3,803 
 
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,038 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 510 
  รวม 3,548 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
18. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2558 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจ านวน

เงินประมาณ 568.29 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทาง
ภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

 
19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
   รายการกระทบยอดประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์ 

พนกังานยกมาตน้ปี 
 

7,352 
  

8,332 
ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียปีปัจจุบนั   880  911 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  937 
หกั จ่ายช าระในระหวา่งปี (682)  (2,828) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์ 

พนกังานยกไปปลายปี 
 

7,550 
  

7,352 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัท่ีรับรู้ในปี    

ตน้ทุนขาย 402  476 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 28  31 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 132  110 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 197  91 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 121  203 
 รวม 880  911 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - 

 
937 

รวม -  937 
รวมทั้งหมด 880  1,848 

 
   ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เกิดข้ึนจาก  
   

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  401 
สมมติฐานประชากร -  - 
สมมติฐานทางการเงิน -  536 
รวม -  937 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  19.1 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ร้อยละต่อปี 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
อตัราคิดลด 1.69  1.69 
อตัราเงินเฟ้อ 2.75  2.75 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 4.00  4.00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (จ าแนกตามอาย)ุ 7.64 - 45.84  7.64 - 45.84 
อตัราการมรณะ 105 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 
 105 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 
   

19.2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (311)  333 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.0) 732  (652) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,142)  1,352 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (300)  321 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.0) 632  (565) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (986)  1,231 



155บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

- 63 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยก าหนดอตัรา

ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่ าจ้างอัตราสุดท้าย  400 วัน  จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ  300 วัน 
โดยพระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัรับรู้ตน้ทุน
บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
20. ทุนเรือนหุ้น 

   พนัหุ้น / พนับาท 
 ราคาตาม  2563  2562 
 มูลค่าหุ้น  จ านวนหุ้น  มูลค่า  จ านวนหุ้น  มูลค่า 
 (บาท)         
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุ้นสามญั 1  2,808,136  2,808,136  2,808,136  2,808,136 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม          
- หุ้นสามญั 1  2,808,136  2,808,136  2,808,136  2,808,136 
หุ้นท่ีออกและเรียกช าระ          
   เตม็มูลค่าแลว้          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุ้นสามญั 1  2,325,381  2,325,381  2,325,377  2,325,377 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1  -  -  4  4 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม          
- หุ้นสามญั 1  2,325,381  2,325,381  2,325,381  2,325,381 

 
21. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
  เม่ือวนัท่ี 2 กันยายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ได้มีมติอนุมติัจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน

จ านวน 482,759,167 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (NEP - W3) โดยเป็นการจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั
ท่ีใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน (“Sweetener”) (NEP-W3) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่
ต่อใบส 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 



156 รายงานประจำาปี 2563

- 64 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  โดยวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 บริษทัไดอ้อกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

คร้ังท่ี 3 (NEP-W3) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัจ านวน 208,409,779 หน่วย เป็นจ านวนเงิน 114.63 ล้าน
บาท  

  โดยวนัท่ี 13 กันยายน 2562 (วนัท่ีใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) ได้มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
จ านวน 4,001 หน่วย คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 3 (NEP-W3) จ านวน 208,405,778 
หน่วย เป็นจ านวนเงิน 114.62 ลา้นบาท ท่ีไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิ จึงถูกยกเลิกสิทธิการซ้ือหุน้สามญัไปโดยปริยาย 
เน่ืองจากการหมดลงของอายใุบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 
22. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

            ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้
จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมียอด
คงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,232 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 43,536 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,063 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 30,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 235 

 134,066 
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 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13,064 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 59,478 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  7,109 

 79,651 
 
23. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษัทคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี 

เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสียบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.12 และ 0.11 ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากบั 
0.10 และ 0.08 ตามล าดบั) 

 
24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการ

รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดส่วนงาน 

  สินทรัพยร์ายได้จากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วนให้กบั
ส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

  ส่วนงานธุรกิจ 
  บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั 2 ส่วน คือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์จากพลาสติกและธุรกิจ

การลงทุนและด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษทัประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานโดยพิจารณารายได้และก าไรขั้นตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานของบริษทัโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน โดย
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
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 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 

 ธุรกิจการลงทุน  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากการขาย 363,831  406,638  -  -  363,831  406,638 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (434,551)  (490,848)  -  -  (434,551)  (490,848) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (70,720)  (84,210)  -  -  (70,720)  (84,210) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
 ในบริษทัร่วม 

  
 

 
 43,638  30,694  43,638 

 
 30,694 

รายไดอ่ื้น         3,432  2,859 
ตน้ทุนทางการเงิน         (737)  (1,496) 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้         -  - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี         (24,387)  (52,153) 

 
  ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 
 ธุรกิจการลงทุน  รวม 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

เงินลงทุนชัว่คราว -  45,000  -  -  -  45,000 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 43,536  69,299  -  -  43,536  69,299 
สินคา้คงเหลือ 45,187  44,013  -  -  45,187  44,013 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 30,000  30,000  -  -  30,000  30,000 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  412,086  378,139  412,086  378,139 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 187,360  204,506  -  -  187,360  204,506 
อ่ืน ๆ 71,499  39,949  -  -  71,499  39,949 
รวมสินทรัพย ์ 377,582  432,767  412,086  378,139  789,668  810,906 
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25. รายได้อ่ืน 

 พนับาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี  
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

รายไดจ้ากการขายพสัดุ 864  343 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและของเสียจากการผลิต 208  140 
ดอกเบ้ียรับ 882  1,469 
รายไดค้่าเช่าอาคาร 670  160 
เงินรับคืนกองทุน 93  405 
อ่ืน ๆ 715  342 
 รวม 3,432  2,859 

 
26. ค่าใช้จ่ายแยกตามลกัษณะ 
   รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งผลิต 1,150  13,396 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 290,303  285,337 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 24,418  25,743 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 70,982  83,729 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 12,771  14,381 
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 880  911 

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



160 รายงานประจำาปี 2563

- 68 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัได้จดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็น
จ านวนเงิน 1.50 ลา้นบาท และ 1.73 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
28. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค านวณโดยการ
หารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ในระหวา่ง
ปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

  
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พนับาท)  (24,387)  (52,153)  (47,612)  (60,712) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 2,325,381  2,325,378  2,325,381  2,325,378 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (พนับาทต่อพนัหุน้) (0.010)  (0.022)  (0.020)  (0.026) 
 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงิน 
 บริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มี
การถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้  
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ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดในอนาคต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงดา้น
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราว เงินเบิกเกินบญัชี และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ซ่ึงส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดใ้ช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว  

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียปรับ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  ข้ึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.10 - 0.55  27,626  30,001  605  58,232 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.30 - 1  -  30,000  -  30,000 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.30 - 2  -  13,064  -  13,064 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3.72 - 6.875  -  7,109  -  7,109 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียปรับ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  ข้ึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.10 - 1.30  9,311  25,001  1,266  35,578 
เงินลงทุนชัว่คราว 1.40 - 1.65  -  45,000  -  45,000 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1  -  30,000  -  30,000 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2  -  15,356  -  15,356 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3.72 - 7.52  -  2,512  -  2,512 
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 ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ 

 ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทัตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 

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

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1(ข) 

 
มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั 
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน บริษทัมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของ
ตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือช าระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้น
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 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงไดมี้
การพิจารณาตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 
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30.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  
มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2563        2563 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15,356  (2,292)  -  -  13,064 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10,129  (3,915)  1,208  (313)  7,109 
 รวม 25,485  (6,207)  1,208  (313)  20,173 

 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2562        2562 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9,420  5,936  -  -  15,356 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ 24,623  (24,623)  -  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4,216  (1,704)  -  -  2,512 
 รวม 38,259  (20,391)  -  -  17,868 

 
* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
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31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
  31.1 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคาร อุปกรณ์โรงงาน และยานพาหนะ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 - 5 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
จ่ายช าระ    

ภายใน 1 ปี -  2.81 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  5.34 

   
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าบริการท่ีเก่ียวข้องจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดรั้บรู้สินทรัพย์
สิทธิการใช้ส าหรับสัญญาเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 
 31.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัร จ านวน 9.57 
ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 
 31.3 การค ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง
นามบริษทัเป็นจ านวน 2.14 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทั 

 
32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดั 
 ประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 








