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สารจากประธาน
ทัษิรบรากมรรกะณค 

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น
       ในป  2564 เปนอีกหนึ่งปเต็มที่บริษัทตองเผชิญกับสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งถือเปน
ความทาทายของบริษัทในการบริหารงานภายใตสภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจทั่วโลกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ดังกลาว ธุรกิจบางประเภทไดรับผลกระทบอยางรุนแรง แตบริษัท
ไมไดรับผลกระทบมากนัก เนื่องจากลูกคายังคงมีความตองการ
ซื้อบรรจุภัณฑทั้งกระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑพลาสติกชนิดออน
เปนจำนวนมาก สงผลใหยอดขายรวมของบริษัทในป 2564 มีจำนวน
409.45 ลานบาท จากป 2563 ที่มียอดขายรวม 363.83 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 45.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.54 
        อยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จึงไดปรับเปลี่ยนกลยุทธในการขยายตลาดผานชองทางการขาย
ออนไลน และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑใหมากยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ซึ่งไดรับผลตอบรับเปนที่นาพอใจ
นอกจากนี้ บริษัทไดเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหมโดยการยกเลิกการผลิต
กระสอบพลาสติก แตยังคงจำหนายกระสอบพลาสติกใหกับลูกคา
เชนเดิม โดยเปลี่ยนจากการผลิตเองเปนแบบวาจางผลิต (Outsourcing)
เนื่องจากการสั่งผลิตสามารถทำใหบริษัท

ควบคุมตนทุนการผลิตไดดีกวา และลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบ โดยในป 2565 บริษัทจะมุงเนนการขยายตลาด
บรรจุภัณฑพลาสติกชนิดออน ซึ่งมีขนาดตลาดที่ใหญกวากระสอบ
พลาสติกหลายเทา อีกทั้งยังมีอัตรากำไรขั้นตนที่สูงกวากระสอบ
พลาสติก ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางผลกำไรใหสูงขึ้น
        ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณทานผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียทุกทานที่ไดใหความไววางใจและสนับสนุนบริษัท
มาโดยตลอด และขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ทุมเท
ทำงานอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบริษัทพลิกกลับมามีกำไร
และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง   

                                  

พลตำรวจเอก

                  (สมชาย วาณิชเสนี)
                    ประธานกรรมการบริษัท
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นางสาวอรยาพร กาญจนจาร�
กรรมการบร�ษัท

นายสุทธ�พร จันทวานิช
กรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
ทัษิรบ 

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการบร�ษัท

นายว�ระชาติ โลห�ศิร�
รองประธานกรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�หารความเสี่ยง
กรรมการผู�จัดการ

นายไพโรจน� สัญญะเดชากุล
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายนิพิฐ อรุณวงษ� ณ อยุธยา
กรรมการบร�ษัท/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

นางสาวนิภา ลำเจ�ยกเทศ
กรรมการบร�ษัท/

กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

นางวรนุช ภู�อิ่ม
กรรมการบร�ษัท/

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

นางจันทิรา ศร�ม�วงพันธ�
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม
กรรมการบร�ษัท

พลโท จ�รภัทร มาลัย
กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายสุนทร พจน�ธนมาศ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
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MANAGEMENTMANAGEMENTMANAGEMENTMANAGEMENT

นางสาวฉัตรทอง น�อยสันเทียะ
หัวหน�าฝ�ายบัญช�และการเง�น

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก
หัวหน�าฝ�ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นายปภังกร จันทรศรณ�
หัวหน�าฝ�ายการตลาดและขาย

นายว�ระชาติ โลห�ศิร�
รองประธานกรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการผู�จัดการ

นายว�ร� วรศักดิ์โยธ�น
รองกรรมการผู�จัดการสายงานบัญช�และการเง�น

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

นางสาวนิตยา เสระคร
รักษาการหัวหน�าฝ�ายผลิต

บรรจ�ภัณฑ�ชนิดอ�อน

คณะผู�บร�หาร

นายเทพมงคล ขุนทิพย�
หัวหน�าฝ�ายออกแบบ

ว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�
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 PRODUCTS

Flexo Printing Woven Bag
High Precision Flexo Printing Woven Bag

Gravure Printing Woven Bag
Flexible Packaging

NEP ผูนำดานบรรจุภัณฑในประเทศไทยNEP ผนำดานบรรจภัณฑในประเทศไทย
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XPERIENCE

ACKAGING
EW GENERATION

XPERIENCE

ACKAGING
EW GENERATION

วิสัยทัศน์
บริษัทดําเนินธุรกิจด้วย
การยึดมันอุดมการณ์
“การสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน”

พันธกิจ
• การให้ผู้ใช� (End User) ได้รับ
  ประโยชน์สูงสุดทั�งด้านคุณภาพ
  ราคา ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
  (Value Added) ให้กับสินค้าและบริการ
• การให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลการตอบแทนที่

  คุ้มค่ากับการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
• การให้พนักงานได้รับผลประโยชน์
  ค่าตอบแทนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• การบริหารองค์กรควบคู่กับการพัฒนา
  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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คุณภาพ
ตรงเวลา
ราคายุติธรรม
จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี
ทําให้มั่นใจในความชํานาญในการผลิต
บรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยไม่เป�นรองใคร
ซ่ึงบริษัทไม่หยุดยั�งเพียงแค่กระบวนการ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเท่านั�น บริษัทยัง
มุ่งมั่นการบริการที่ประทับใจและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อนําเสนอสิ่ง
ที่ดีที่สุด สําหรับลูกค้า ภายใต้นโยบาย
คุณภาพ
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ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน

......................................................................
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บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

 
1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ าหน่ายกระสอบรายแรกในประเทศไทย ได้ริเริ่ม

ก่อตั้งขึ้นโดย จอมพลผิน ชุณหะวัน กับ นายเลื่อน บัวสุวรรณ พร้อมด้วยทหาร ต ารวจ พ่อค้า ประชาชน ได้ประชุมก่อตั้ง บริษัท 
กระสอบอิสาน จ ากัด ข้ึนเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2496 และได้จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทจ ากัด เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2496 

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2502 บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังเข้าซื้อหุ้นเกือบทั้งหมด 
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 บริษัทถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน และในปีเดียวกันได้
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด ภายใต้ช่ือ “บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)” ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปอ ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพ่ิมสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์   

ปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก และยังคงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และ
การบริการอย่างต่อเนื่อง จากการวางรากฐานในปี 2555-2556 โดยการย้ายฐานการผลิตจาก  ต.จอหอ จ.นครราชสีมา ไปยัง
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา และมีการปรับปรุงออกแบบอาคารโรงงาน ลงทุนเครื่องจักรใหม่ และ
พัฒนาระบบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพจนได้รับรองมาตรฐานสากล ISO9001, GMP, HACCP, Green Industry และ มอก. 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 12.60 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทร่วมด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แบ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร นอกจากนี้ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่พ้ืนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (เขต 3) ที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันโรงงานของ
บริษัท ได้ย้ายเข้ามาตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นี้เช่นเดียวกัน 

 
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน์ 
บริษัทด าเนินธุรกจิด้วยการยึดมั่นอุดมการณ์ “การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน” 
โดยบริษัทมีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นผู้น าทางด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตามความต้องการ

ของลูกค้า และด้านคุณภาพและบริการ ซึ่งไม่ได้เน้นหนักแต่เพียงผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยายสาย
ผลิตภัณฑ์ไปสู่บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ อีกด้วย โดยยึดมั่นตามนโยบายของบริษัท “คุณภาพ ตรงเวลา และราคายุติธรรม” 
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เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  
1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และส่งมอบทันเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคผู้ใช้สินค้าจาก

บรรจุภัณฑ์ของบริษัท 
2. เพิ่มยอดขายใหเ้ติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแผนธุรกิจ 
3.  มีผลประกอบการประจ าปเีป็นก าไรสุทธิ  
4. มีช่องทางที่มาของรายได้ที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเฉพาะรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ประเภทใด

ประเภทหน่ึง 
5. ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ สงัคม ภาครัฐ ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท  
1. การปรับเปลี่ ยน  Business Model ใหม่  ในรูปแบบ The One Stop Service Packaging Solution เพื่ อเป็นผู้

ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบจนถึงส่งมอบสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้มากขึ้น 

2. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยใช้หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นศูนย์กลาง 

3. ลดการสูญเสียจากการผลิต และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านต่าง ๆ  โดยการฝึกอบรมพนักงาน  การสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน ตลอดจนใช้เทคโนโลยี  เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก  ควบคุมและตรวจสอบในการท างานให้
เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

4. ขยายสายการผลิตไปยังบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มยอดขายและสร้างผลก าไร 
5. การลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของกิจการ 
6. กระจายความเสี่ยง (Diversify) และขยายตลาด โดยพิจารณาสัดส่วนกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทอุตสาหกรรมตามฤดูกาล

ของสินค้าทางการเกษตร หรือตามลักษณะของการใช้งาน เพื่อรักษายอดขายให้มีความสม่ าเสมอ  
7. มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต 

 
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เริ่มด าเนินกิจการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 ในช่ือบริษัท 
กระสอบอิสาน จ ากัด (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2530 ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพ่ิมสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์   

ในปี 2550 เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาดที่ลดลง และการขาดแคลนวัตถุดิบปอ บริษัทจึงยกเลิกส่วนงานการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ปัจจุบันบริษัทจึงมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกเพียงอย่างเดียว      

ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้ย้ายโรงงานการผลิตจาก ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มายังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร   
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา บนพ้ืนที่ 19-3-45 ไร่ ปัจจุบันบริษัท ใช้พื้นที่โดยแบ่งเป็น อาคารส านักงานพ้ืนท่ี 600 ตารางเมตร  อาคารผลิต 
1 (Flexible Packaging) ส าหรับการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร อาคารผลิต 2 (Finishing) ส าหรับการ
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พิมพ์ เคลือบ ตัด และเย็บพื้นที่ 2,900 ตารางเมตร ส่วนอาคารผลิต 3 เป็นส่วนผลิตเส้นเทปและผืนผ้า ขนาด 3,600 ตารางเมตร รวม
พื้นที่การผลิตทั้งสิ้น 10,100  ตารางเมตร อาคารคลังสินค้าพ้ืนท่ี 600 ตารางเมตร และโรงอาหาร   

ปี 2559 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม (RO) เป็นจ านวน 965,518,334 หุ้น จ านวนหุ้น
รวมที่ขายได้ 416,819,746 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการ เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)  
ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน   

ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในการจัดหาเครื่องจักรส าหรับสายการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อ
การรองรับระบบการท างาน สรรหาแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางส าหรบัสายงานการผลิตบรรจภุัณฑ์ชนิดอ่อนเพิ่มเตมิ และ
สามารถเริ่มผลิตสินค้าและรับรู้รายได้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีก าลังการผลิตรวม 1,000,000 เมตรต่อเดือน (1 กะการผลิต)  

ปี 2561 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) คือ บริษัท วาวา แพค จ ากัด เมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2561 จ านวน 460,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 186.30 ล้าน
บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการ  เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ในเฟสที่ 2 

ปี 2563 บริษัทจ าหน่ายเครื่องผลิตเส้นเทปพลาสติก 1 เครื่องและเครื่องทอกระสอบพลาสติก 59 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิตผืนผ้ากระสอบให้กับบริษัท วาวา แพค จ ากัด ทั้งนี้ ผืนผ้ากระสอบเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ า มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ต่ า ซึ่ง
บริษัทสามารถจัดซื้อได้ในราคาที่ต่ ากว่าการที่บริษัทผลิตเอง โดยจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ าลง นอกจากนั้นยังท าให้บริษัทสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในทางตรงและทางอ้อมลงได้ 

ปี 2565 บริษัทให้เช่าเครื่องจักรและบริการพิมพ์กระสอบพลาสติกแก่ บริษัท วาวา แพค จ ากัด เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 
มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เนื่องด้วย ที่ผ่านมามีผลขาดทุนจากผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติก อันเนื่องจากปริมาณการผลิตไม่
ถึงจุดคุ้มทุน ซึ่งการเพิ่มปริมาณการขายและการผลิตผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกให้สูงกว่าจุดคุ้มทุนจะใช้เวลานานและใช้เ งินทุน
หมุนเวียนสูง ไม่สามารถลดผลขาดทุนจากการด าเนินงานได้ในระยะเวลาสั้น บริษัทจึงจะมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการขายและการผลิต
ผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging ที่บริษัทสามารถท าก าไรได้อยู่แล้ว เพื่อสร้างผลก าไรให้สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงขายผลิตภัณฑ์
กระสอบพลาสติกตามเดิมโดยการสั่งผลิตจาก วาวา แพค และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการเครื่องพิมพ์กระสอบพลาสติก 

 
1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทนุ 

บริษัทขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 จ านวน 460,000,000 หุ้น ราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.405 บาท บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 186.30 ล้านบาท และได้มีการใช้เงินเพิ่มทุนไปแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 เป็นจ านวนเงิน 186.30 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ดังนี ้

ล าดับ
ที ่

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
จ านวนเงินที่คาดว่า
จะใชจ้ากการเพ่ิมทุน 

จ านวนเงิน
คงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธ.ค.63 

*จ านวนเงินที่
เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงินที่ใช้
ระหว่างงวด 

ม.ค.64-ธ.ค.64 

จ านวนเงิน
คงเหลือ ณ 

 วันที่ 31 ธ.ค.64 
1 ลงทุนเครื่องจักร เฟส 2 40.00 1.87 - 1.87 - 
2 เงินทุนหมุนเวียน 81.30 - 42.13 42.13 - 
3 ลงทุนอาคารคลังสินค้า 35.00 35.00 -35.00 - - 
4 ช าระคืนเงินกู้ยืม 30.00 7.13 -7.13 - - 

 รวม 186.30 44.00 - 44.00 - 
* ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ปี 2564 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน 
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1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค าม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของ
ส านักงาน (ถ้ามี) และหรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบรษิัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จ านวนและชนิด
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

 ช่ือบริษัท :   บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 ช่ือย่อหลักทรัพย์ :   NEP 
 ที่ตั้งส านักงานใหญ่ :   เลขท่ี 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท  
    กรุงเทพมหานคร 10400  
    โทรศัพท ์0-2271-4213-6 โทรสาร 0-2271-4416 
 ที่ตั้งโรงงาน :   เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  เลขที่ 999/5 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ต าบลนากลาง 

อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380  
    โทรศัพท์ 0-4433-5520-24  โทรสาร 0-4433-5448  
  ประเภทธุรกิจ :    ประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก  
 เลขทะเบียนบริษัท :   0107537000831  
 เว็บไซต์ :   www.nep.co.th    
 ทุนจดทะเบียน :   2,808,135,754 บาท 
 ทุนช าระแล้ว :   2,325,380,588 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,325,380,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท 
   

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสร้างรายได ้

 โครงสรา้งรายได้ตามงบการเงินของบริษัท สามารถแยกตามลักษณะการด าเนินงานไดด้ังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผลิตภัณฑ์/บริการ 2564 2563 2562 

 รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
รายได้จากการจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์กระสอบพลาสติก 232.52 51.01 216.95 55.97 265.11  61.42  
รายได้จากการจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อน 176.93 38.82 146.88 37.89  141.52  32.79 
รายได้เงินปันผล 43.86 9.62   20.41 5.26   22.14 5.13    
ก าไรจากการขายสินทรัพย์ เงินลงทุนและรายได้อื่น 2.49 0.55 3.43 0.88  2.86 0.66   
รวมรายได้ 455.81 100.00 387.67 100.00 431.63  100.00 

 
▪ รายได้จากการจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติกคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 51.01 จากรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็น

จ านวน 15.57 ล้านบาท ซึ่งท าให้รายได้ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการที่บริษัทได้ประมูลงานในลูกค้ากลุ่มอาหารสัตว์บก
มาได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 รวมทั้งยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้  
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▪ รายได้จากการจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 38.82 จากรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 
2563 เป็นจ านวน 30.05 ล้านบาท ซึ่งท าให้รายได้จากการจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน และรายได้รวมในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน ทั้งนี้ยังคงรักษากลุ่มฐานลูกค้าหลักที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวสารไว้ และเพิ่มรายการสินค้าจากลูกค้าเดิมได้มากขึ้น รวมทั้ง
ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งในด้านสินค้าใหม่ๆ อาทิ สินค้าซองก้นตั้ง (flat bottom) และหรือแบบมีซิป 
ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เครื่องปรุง, ขนมทานเล่น หรือกลุ่มเคมีภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทฯเองก็
เพิ่มช่องทางการขายอื่นๆ เช่น ออนไลน์ทาง facebook, shoppee, Line เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากข้ึน และ
เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

▪ รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.62 จากรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจ านวน 23.45 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นผลมาจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่ม และบริษัทร่วมมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน 

▪ รายได้อื่นคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.55 จากรายได้รวม ลดลงจากปี 2563 เป็นจ านวน 0.94 ล้านบาท ซึ่งไม่มีรายการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยส าคัญ โดยรายได้อื่นของบริษัท ส่วนใหญ่มาจากการขายของเสีย(Waste)ที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
ขยะทั่วไป และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน 

 

1.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบรกิาร และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ 

ลักษณะผลติภณัฑ์หรือบริการของบริษัท  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น 

บริษัทด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน (Woven Bag) ตั้งแต่ปี 
2534 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ข้าวสาร อาหารสัตว์ แป้ง ปุ๋ย น้ าตาล เคมีภัณฑ์ น้ าแข็ง 
เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เป็นกระสอบสานที่มีความเรียบ และมีความแข็งแรงทนทานต่อการน าไปใช้งาน รวมถึง
ความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าที่น าไปบรรจุอีกด้วย  

ทั้งนี ้บริษัทได้มีการขยายตลาด ในปี 2560 โดยเพิ่มสายการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน(Flexible Packaging) เพื่อ
รองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีขนาดตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดบรรจุ
ภัณฑ์ 

ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์หลักท่ีบริษัทจ าหน่ายได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ 
• กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexo Printing)  

 เป็นการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Flexo คือ ใช้บล็อกยางผ่านสีและกดลายลงบนกระสอบได้เป็นงานพิมพ์แบบ 
2 มิติ ที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปในตลาดระดับกลางและระดับล่าง ซึ่งอาจจะมีการเคลือบหรือสวมถุงรองใน  (PE) เพื่อป้องกันความช้ืน
ตามคุณลักษณะของสินค้าท่ีลูกค้าน าไปบรรจุ 

• กระสอบเคลือบกราเวียร์ (Gravure Printing)  
            เป็นการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure ลงบนแผ่นฟิล์ม แล้วน ามาเคลือบลงบนกระสอบ ได้เป็นงานพิมพ์

แบบ 3 มิติ ท่ีให้ภาพเหมือนจริงหรือมีการใช้ Graphic Design ได้ตามความต้องการเหมาะส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการภาพลักษณ์ทาง
การตลาดในตลาดระดับบน หรือระดับ Premium 

• บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) 
             เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก และฟิล์มหลากหลายชนิด อาทิ BOPP, CPP, PET, อลูมิเนียมฟอยล ์พิมพ์ด้วย
เทคโนโลยีแบบ Gravure แล้วน ามาเคลือบรวมกันเป็นแผ่น และตัดรูปให้ได้ขนาดตามแบบที่ต้องการ ซึ่งจะเน้นไปที่ความสวยงาม และ
ลักษณะการบรรจุที่มีรูปแบบเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้น ๆ เช่น ซองซีล 3 ด้าน ซองก้นตั้ง ซอง Die cut ซอง flat bottom เป็นต้น 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1635/plastic-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
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• ฉลากสินค้า (Label)          
                 ป้ายฉลากท าจากฟลิ์ม ใช้สร้างความโดดเด่นให้กับตัวบรรจุภณัฑ์ หรือสื่อสารข้อความและรายละเอียดถึง
ผู้บริโภค เช่น ตราสินค้า ค าแนะน าในการใช้งาน วันผลิตและวันหมดอายุ ส่วนผสมหรือส่วนประกอบ และเครื่องหมายมาตรฐานต่าง ๆ 
เป็นต้น  โดยบริษัทสามารถผลิตเองได้บางประเภท แต่บางประเภทอาศัยวิธีการซื้อมาขายไปตามก าไรที่เหมาะสม 
 

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วม 
บริษัทด าเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง

ด าเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน โครงการ
ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ประมาณ 6,135 ไร่ แบ่งพื้นที่ใน
โครงการเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร ส าหรับเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนวนคร ได้
จัดสรรพื้นที่ ทางด้านทิศเหนือของโครงการเดิมเพื่อพัฒนาเป็นพ้ืนที่ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจุบัน บริษัท
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 12.60 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยมีพื้นท่ีโครงการประมาณ 
2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
(2) การตลาดและการแข่งขัน 

1.  การด าเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี 2564 
การด าเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี 2564 บริษัทได้มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายสินค้า Flexible Packaging เพื่อให้

สอดคล้องกับการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และการเพิ่มมูลค่าสินค้า 
 จากการด าเนินงานในปี 2564 ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.54 โดยแบ่งเป็นกระสอบพลาสติกสานมียอดขายที่เติบโตขึ้น
ร้อยละ 6.70 และ Flexible Packaging มียอดขายโตขึ้นร้อยละ 20.46 ด้วยตลาดกลุ่มผู้บริโภค อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ยังมีอัตราการใช้
สินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนในสัดส่วนที่มากเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคและในประเทศ ท าให้ยังมีความต้องการใช้สินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
มากขึ้นตามความต้องการใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า Flexible Packaging มีขนาดตลาดที่ใหญ่ มีความต้องการใช้ในทุกอุตสาหกรรม
และมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถเพิ่มยอดขายได้จากการหาลูกค้าใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อสร้างฐานลูกค้าให้ขยายมากข้ึน 
 

2. ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร อาทิ ผู้ผลิตและบรรจุข้าวสารหรือ
โรงสีข้าว ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ผลิตแป้งมันส าปะหลัง หรือแป้งข้าวโพด ผู้ผลิตปุ๋ย ผู้ผลิตน้ าตาล และโรงน้ าแข็ง เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมนั้น จะมีฤดูกาลที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้บริโภค และตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวของพืชผลนั้น ๆ เช่น โรงปุ๋ยที่
จะมีความต้องการใช้มากในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน หรือในกลุ่มโรงน้ าแข็งที่จะมีปริมาณการใช้งานสูงในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจึงจะต้องพิจารณาถึงฤดูกาลและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของกลุ่มลูกค้า
นั้นด้วย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผูผ้ลติอาหารสัตวบ์ก กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง และโรงสีข้าว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
มีความเป็นฤดูกาลน้อย มียอดการสั่งซื้อท่ีสม่ าเสมอตลอดทั้งปี  
 ทั้งนีบ้ริษัทยังมุ่งเน้นในส่วนของลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากผู้ใช้กระสอบ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ เครื่องใช้อุปโภคและบริโภคต่าง ๆ ซึ่งมีความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ต่างกันไป โดยบริษัทมุ่งหวังจะท าการตลาดเพื่อสร้างพื้นฐานส าหรับกลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อ
ขยายตลาดวงกว้างออกไปในอนาคต 
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 จากลักษณะลูกค้าของบริษัทที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม และลักษณะสินค้าที่มีความหลากหลายเรื่องส่วนประกอบต่าง  ๆ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Customize Products) บริษัทจึงมีพนักงานขายเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายหลัก เพื่อให้
เกิดการสื่อสาร 2 ทางระหว่างลูกค้าและพนักงาน ในการอธิบายสินค้า รูปแบบสินค้า/อาร์ตเวิร์คหรือแบบงาน และรับฟังความต้องการ
ของลูกค้ามาท าการผลิตได้อย่างถูกต้อง โดยมีการแบ่งทีมขายตามประเภทผลิตภัณฑ์  และตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ เพื่อสามารถบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพื้นที่ท่ีตนเองดูแลอยู่ได้ โดยจะมุ่งเน้นการบริการอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งรองรับและตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้แก่ลูกค้า 
บริษัทจะด าเนินการให้บริการแบบ One Stop Service กล่าวคือ พนักงานผู้ขายจะสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้ในทุกด้าน
ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
 ด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัทมีรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีความสามารถส่งสินค้าได้สูงสุดถึง 20 ตันต่อวัน และมีการใช้บริการ 
Outsource จากบริษัทขนส่งภายนอกบ้าง ในกรณีที่ออกนอกเส้นทางประจ า โดยในการจัดส่งแต่ละครั้งทางบริษัทจะค านึงถึงความ
เหมาะสมกับต้นทุนค่าขนส่งท่ีเกิดขึ้นเสมอ 
 

3. การแข่งขันของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกในปัจจุบันขึ้นอยู่กับความต้องการใช้กระสอบพลาสติกแทนกระสอบปอเพื่อบรรจุ

ข้าวสาร นอกจากนี ้ยังมีการใช้กระสอบพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น อุตสาหกรรม
กระสอบพลาสติกสานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้มีการตั้ง และขยายโรงงานผลิตกระสอบ
พลาสติกภายในประเทศได้โดยเสรี  

การผลิตเพื่อขายในประเทศส่วนใหญ่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมข้าวสาร อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเคมี และ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมถึงความต้องการใช้กระสอบพลาสติกบรรจุข้าวสารส่งออกท าให้ปริมาณการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก  

ตลาดบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกนั้น มีลักษณะตลาดเป็นแบบ Perfectly Competitive Market หรือการแข่งขันแบบ
สมบูรณ์แบบ ผู้ผลิตวัตถุดิบหลักมีน้อยราย ผู้ขายมากราย ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์มีอ านาจในการก าหนดราคาค่อนข้างต่ า ข้ึนอยู่กับคุณภาพ
และบริการที่แตกต่างกันออกไปตามกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท อีกทั้งลูกค้าไม่มีต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ผลิต (Switching Cost ต่ า) การ
แข่งขันในตลาดจึงค่อนข้างรุนแรง โดยส าหรับบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตเพื่อจ าหน่ายทั้งหมด มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ ร้อยละ 2-3   

ตลาดบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) มีลักษณะตลาดเป็นแบบ Perfectly Competitive Market หรือการ
แข่งขันแบบสมบูรณ์แบบ ผู้ผลิตวัตถุดิบหลักมีน้อยราย ผู้ขายมากราย ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์มีอ านาจในการก าหนดราคาค่อนข้างต่ า ข้ึนอยู่
กับคุณภาพและบริการที่แตกต่างกันออกไปตามกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท การแข่งขันในตลาดค่อนข้างรุนแรง สิ่งที่แตกต่างจะเป็นในส่วน
ของนวัตกรรมใหม่ๆ หรือระบบคุณภาพเพื่อรองรับมาตรฐานสินค้าของสินค้า  

 จากการที่เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักมีสัดส่วนท่ีสูงมาก ท าให้สภาวะของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและราคาเม็ดพลาสติกมี
ผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต ราคา และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก โดยที่เม็ดพลาสติกเป็น
ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการลดอัตราภาษีน าเข้าภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟตา
ในช่วงปี 2538-2539 ราคาเม็ดพลาสติกจึงได้เริ่มลดต่ าลงมาบ้าง แต่ก็ยังคงสูงกว่าบางประเทศในแถบเดียวกัน นอกจากนี้  ต้นทุนที่มี
นัยส าคัญอีกประการ คือ ค่าแรงงาน เนื่องจากการผลิตกระสอบพลาสติกยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก ตั้งแต่แรงงานควบคุม
เครื่องจักรทุกขั้นตอน ไปจนถึงแรงงานทอ และเย็บ ดังนั้น เมื่อต้นทุนค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยเริ่มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกิดการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตไทยไปต่างประเทศ เช่น ย้ายไปผลิตในประเทศจีน หรือเวียดนาม ซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานท่ีต่ ากว่า 
หรืออาจส่งผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าส าเร็จรูปท่ีราคาถูกกว่าการผลิตในประเทศ  

(จากการวิจัยกรุงศรี) – อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยเน้นผลิตเพื่อสนับสนุนตลาดในประเทศ มีสัดส่วนร้อย
ละ 80 ของมูลค่าตลาด แบ่งเป็น (1) ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน ถุงและหลอดพลาสติก 
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และ (2) ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (End-use industries) ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ช้ินส่วนยานยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 

โดยทั่วไป โครงสร้างต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกประกอบด้วย วัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ร้อยละ 70 แรงงานร้อยละ 
10-15 พลังงาน ร้อยละ 8 และอื่นๆ ร้อยละ 7-12 ส าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก (มีมูลค่าการผลิตสูงที่สุด) มีต้นทุนหลัก ได้แก่ เม็ ด
พลาสติก (สัดส่วนร้อยละ 50-80 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด) ขณะที่ต้นทุนด้านพลังงานและแรงงานจะแตกต่างกันตามประเภท
ผลิตภัณฑ์และเม็ดพลาสติกที่ใช้ โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ต้องใช้เทคโนโลยีการ ผลิตขั้นสูงและเครื่องจักรราคาแพง ต้นทุนค่าเสื่อมราคา
และอัตราดอกเบี้ยจะมีสัดส่วนค่อนข้างสูง 

แนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2564-2566 วิจัยกรุงศรีคาดว่าความต้องการใช้ผลติภัณฑ์พลาสตกิโลกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.0-3.0 
ต่อปี ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ( IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะเติบโต ร้อยละ 5.2, 4.2 และ 3.8 ในปี 2564 
2565 และ 2566 ตามล าดับ) ส าหรับเศรษฐกิจไทยในระยะ 3 ปี ข้างหน้าคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงร้อยละ 2.5-4.0 ต่อปี ส่งผลให้อุปสงค์
ผลิตภัณฑ์พลาสติกของอุตสาหกรรมต่อเนื่องเติบโตในทิศทางเดียวกัน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อสร้าง 
ช้ินส่วนยานยนต์ และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีมูลค่ารวมกันเกือบร้อยละ 80 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด โดยคาดว่ายอดขาย
ผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0-3.0 ต่อปี โดยอุตสาหกรรม หลายสาขามีแนวโน้มใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น 
อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (รวมอาหารแช่แข็งและแปรรูปต่างๆ) เวชภัณฑ์ และเครื่องส าอาง ภาคค้าปลีกและธุรกิจอี
คอมเมิร์ซ ขณะที่การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ พลาสติกห่อหุ้มสินค้าเพื่อรักษาความสะอาด
เพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน อาทิ ถุงพลาสติก กระสอบพลาสติก พลาสติกแผ่น และฟิล์มพลาสติก อย่างไรก็
ตาม นโยบายภาครัฐและกระแสรณรงค์ให้ลดและเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงซึ่งย่อยสลายได้
ยาก รวมถึงการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาจท าให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกพื้นฐานมี
แนวโน้มชะลอลงบ้าง 

 
(ท่ีมา - วิจัยกรุงศรี) 
บริษัทได้พิจารณาลงทุนขยายสายการผลิตใหม่ในส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เนื่องจากเล็งเห็น

ถึงโอกาสและข้อได้เปรียบท่ีเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นฐานลูกค้าเดิมซึ่งเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท นับเป็นจุดเด่นท่ีส าคัญของบริษัท โดย
จะท าให้มีฐานลูกค้ารองรับในช่วงแรกของการเปิดตลาด ซึ่งท าให้บริษัทสามารถวางแผนการบริการลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์ได้แบบครบ
วงจร รวมถึงการมีท าเลที่ตั้งเหมาะสมแก่การกระจายสินค้า โดยโรงงานผลิตนั้นตั้งอยู่ในศูนย์กลางการกระจายสินค้าสู่ภาคอีสาน และ
ส่วนภาคกลางตอนบน ซึ่งติดกับถนนมิตรภาพ ท าให้เป็นข้อได้เปรียบเรื่องการจัดสง่ และกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ัง สามารถใช้
ทรัพยากรเดิมที่มี และไม่จ าเป็นต้องลงทุนสูง เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะการผลิตใกล้เคียงกับกระสอบพลาสติก สามารถใช้
ทีมงานผลิต บริหาร และขาย ท่ีมีอยู่เดิมทั้งหมด รวมถึงพื้นที่อาคารเดิมของบริษัทซึ่งพร้อมรองรับระบบมาตรฐานต่าง  ๆ โดยปัจจุบัน
บริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP 
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ในส่วนของช่องทางอีคอมเมิร์ซ ส าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) มีความต้องการอย่างต่อเนื่องใน
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางอีคอมเมิร์ซ โดยบริษัทเล็งเห็นที่จะเพิ่มช่องทางทางธุรกิจในส่วนของช่องทางอี
คอมเมิร์ซขึ้นในปี 2564 ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าแบบออนไลน์ผ่าน ร้านค้า shopee, facebook, Line เพื่อรองรับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่สู่ลูกค้าได้ทุกอุตสาหกรรม 
รวมทั้งมีการปรับปรุง website ของบริษัทให้ทันสมัยมากข้ึน และลูกค้าสามารถสื่อสารผ่านสั่งซื้อผ่านช่องทางเว็ปไซต์ได้เช่นกัน 

นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความส าคัญกับการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชนก าลังให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
อย่างแท้จริง โดยยึดหลัก “Reduce-Reuse-Recycle” เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะน า Bio-Plastic หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้มาทดแทนในบางกลุ่มลูกค้า 
ซึ่งจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และมุ่งเน้นในการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาสินค้า และบริการ ให้ตอบสนองกับความ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้มากข้ึน รวมถึงน ามาเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการผลิต เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ทวี
ความรุนแรงเพ่ิมขึ้น อีกด้วย 
 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
วัตถุดิบ 

▪ ผืนผ้ากระสอบพลาสติก : วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ เม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) เกรด Yarn ผสมกับเม็ด 

Calcium ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทจะท าการสั่งซื้อล่วงหน้า  1 เดือนส าหรับรายการ

สินค้าหลักในปริมาณ ร้อยละ 70 ของความต้องการใช้ของเดือนนั้น ๆ กับผู้ผลิต และอีก ร้อยละ 30 จะท าการสั่งซื้อตามรอบ

การสั่งซื้อปกติ เพื่อควบคุมความผันผวนของราคา ลดระยะเวลา (Lead Time) ในการสั่งซื้อ และป้องกันการขาดแคลน

วัตถุดิบ 

▪ ฟิล์มชนิดต่าง ๆ : วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตสินค้าประเภท Flexible Packaging คือฟิล์มชนิดต่าง ๆ เช่น PET, OPP, CPP, 

Nylon, Aluminum Foil และ LLDPE เป็นต้น ซึ่งฟิล์มแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับความต้องการของ

ลูกค้าและสินค้าที่น าไปบรรจุว่ามีคุณลักษณะอย่างไร มีอายุการเก็บรักษานานเท่าใด บริษัทมีการสั่งซื้อฟิล์มจากทั้งผู้ผลิตใน

ประเทศและผู้น าเข้าจากต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากคุณภาพที่ต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแล้ว ระยะเวลา (Lead Time) ในการสั่งซื้อ และมีการเปรียบเทียบราคาเป็นประจ าทุกเดือน 

▪ วัตถุดิบประกอบการผลิตอื่น  ๆ : สีพิมพ์ สารละลาย (Solvent) กาว (Adhesive) และบล็อคพิมพ์  สั่งซื้อจากผู้ผลิต
ภายในประเทศ ซึ่งมีผู้ผลิตหลายราย โดยจะพิจารณาจากคุณภาพที่ต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแล้ว ระยะเวลา (Lead Time) ในการสั่งซื้อ และมีการเปรียบเทียบราคาเป็นประจ าทุกเดือน 

 
กระบวนการผลิต 
กลุ่มสินค้ากระสอบพลาสติกสาน 

▪ Extrude (ฉีดเส้นเทป): น าเม็ด PP และ เม็ด Calcium มาหลอมแล้วรีดเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วจึงตัดย่อย (Slit) ออกเป็นเส้นเทป 

ตามความหนา และขนาดความกว้างที่ต้องการ กรอเข้าแกนหลอด เพื่อรอการน าไปเข้าเครื่องทอ ก าลังการผลิตรวม 300 ตัน

ต่อเดือน  
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▪ Weaving (การทอ): น าหลอดเส้นเทปที่ได้จากเครื่อง Extruder มาเข้าเครื่องทอ สานขึ้นเป็นผืนผ้ากระสอบตามหน้ากว้างที่

ต้องการ ซึ่งสามารถทอได้ทั้งลักษณะทรงกระบอก (ทอกลม) และทอเป็นแผ่น ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องทอรวมจ านวน 56 เครื่อง 

ก าลังการผลิต 300 ตันต่อเดือน 

▪ Laminate (การเคลือบ): น าม้วนผืนผ้าไปเคลือบพลาสติกทั้ง 2 ด้าน เพื่อป้องกันความช้ืน ซึ่งในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความ

ต้องการของลูกค้าว่าจะท าเคลือบหรือไม่ก็ได้ โดยสามารถผลิตได้ทั้งแบบเคลือบเป็นมันวาว และเคลือบด้าน ในกรณีที่เป็น

สินค้ากราเวียร์จะน าฟิล์มที่มีการพิมพ์ลวดลายโลโก้แล้ว มาท าการเคลือบติดกับกระสอบ ในขั้นตอนนี้เลย ปัจจุบันมีเครื่อง

เคลือบจ านวน 2 เครื่อง ก าลังการผลิตรวมประมาณ 150 ตันต่อเดือน 

▪ Printing (งานพิมพ์): ใช้บล็อกยางที่แกะลวดลายโลโก้ ติดบนลูกกลิ้งผ่านสีแล้วพิมพ์กดลงบนผืนผ้ากระสอบ ซึ่งเรียกวิธีการ

พิมพ์เช่นนี้ว่าการพิมพ์ Flexo ซึ่งจะได้งานพิมพ์ที่มีความละเอียดต่ ากว่าการพิมพ์แบบกราเวียร์ ปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์ 12 สี 

จ านวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก 5 สีแบบป้อนใบ จ านวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 6 สี จ านวน 1 เครื่องก าลังการ

ผลิตรวมประมาณ 250 ตันต่อเดือน 

▪ Cutting & Sewing (งานตัดและงานเย็บ): น าม้วนผ้ากระสอบมาตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ และเย็บก้นถุง โดยใน

ขั้นตอนนี้อาจจะมีการบิด หรือจับจีบข้างกระสอบด้วยขึ้นอยู่กับลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ปัจจุบันบริษัทได้น า เครื่องจักร

อัตโนมัติมาใช้ในส่วนของการตัดเย็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีก าลังการผลิต 350 ตันต่อเดือน 

 

กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 

▪ หลังจากได้รับค าสั่งซื้อแล้ว บริษัทจะท าการสั่งซื้อวัตถุดิบตามชนิดที่ตรงตามค าสั่งซื้อ ซึ่งจะสามารถแบ่งเป็นฟิล์มชั้นพิมพ์ อาทิ 

OPP / PET / PA (ONY) และฟิล์มช้ัน เคลือบรอง อาทิ MPET / CPP / LLDPE / ALU เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดฟิล์มจะมีความ

หนาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของการบรรจุ และชนิดบรรจุภัณฑ์ อีกทั้ง จะท าการสั่งซื้อสีพิมพ์และสารละลายตาม

ชนิดและหมายเลขก ากับสี 

▪ หลังจากได้วัตถุดิบพร้อมแล้ว ฟิล์มช้ันพิมพ์จะถูกเข้าสู่เครื่องพิมพ์ Roto Gravure เพื่อพิมพ์ลวดลายตามที่ลูกค้าได้อนุมัติ

รับรองไว้แล้ว ด้วยการน าฟิล์มหมุนผ่านลูกกลิ้งแม่พิมพ์ท่ีหมุนผ่านถาดสีแล้วกดด้วยลูกยางรองพิมพ์ 

▪ หลังจากการพิมพ์แล้ว สินค้าที่ลูกค้าต้องการเป็นม้วนฟิล์มจะผ่านการตัด Slit และเข้าม้วนรอการหีบห่อจัดส่งหรือน าไปเคลือบ

กับกระสอบ  แต่ถ้าลูกค้าต้องการต้องการสินค้าท่ีต้องท าการช้ันรองหรือข้ึนรูปจะถูกน าไปเข้ากระบวนการ Dry Laminate  

▪ ฟิล์มช้ันพิมพ์ที่ลูกค้าต้องการเคลือบกับฟิล์มช้ันรองหรือขึ้นรูป จะถูกน าผ่านกระบวนการเคลือบ (Dry Laminate) โดยการ

เคลือบติดระหว่างช้ันฟิล์มด้วยกาวตามแต่ละชนิดของวัตถุดิบ และผ่านความร้อนเพื่อให้ยึดติด 

▪ ฟิล์มหลังจากผ่านกระบวนการเคลือบแล้วจะถูกน าไปพักไว้ในห้องอบฟิล์มที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาที่

เหมาะสมกับแต่ละชนิดฟิล์ม แล้วจึงมาเคลือบต่อในช้ันถัดไป และน ามาพักไว้อีกครั้ง 

▪ เมื่อท าการอบฟิล์มในข้ันท่ี 5 แล้ว จะถูกน ามาตัดขอบงานหรือแบ่งช้ินงานตามจ านวนที่ถูกออกแบบไว้ ด้วยเครื่องตัด Slit  

▪ เมื่อฟิล์มถูกตัดแล้วจะถูกน าไปเข้าสู่ระบบการขึ้นรูปตามชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อมา 

▪ หลังจากที่สินค้าขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วจะถูกน ามาบรรจุลงกล่องตามจ านวนท่ีก าหนดส่งเข้าคลังสินค้าส่งถึงลูกค้าตามก าหนดวัน

เวลาต่อไป 
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(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ลักษณะส าคัญของสินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์รวม ตามที่แสดงในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 784.80 ล้านบาท 
แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน  136.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.34 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 648.75 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 82.66 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม 174.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.30 ของ
สินทรัพย์รวม 

รายการ มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท) 
ที่ดิน 27.22 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง 68.86 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 69.62 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 1.04 
ยานพาหนะ 8.20 
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 0.00 
รวม 174.94 

 
สิทธิการใช้ทรัพย์สิน 

บริษัทจัดหาทรัพยส์ินเพื่อใช้ในการด าเนินงาน เช่นเช่ายานพาหนะ เช่าอาคาร และเช่าอุปกรณ์ มูลคา่ตามบัญชสีุทธิรวม 9.51 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของสินทรัพย์รวม อายสุัญญาเฉลี่ยเทา่กับ 2 – 5 ปี 

รายการ มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท) 
สิทธิการใช้สินทรัพย์-ยานพาหนะ 7.25 
สิทธิการใช้สินทรัพย์-อาคาร 0.46 
สิทธิการใช้สินทรัพย์-อุปกรณ ์ 1.79 
รวม 9.50 

 
ภาระผูกพัน  
ทีด่ินที่เป็นท่ีตั้งโรงงาน จ.นครราชสีมา เนื้อท่ี 19 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ซึ่งมีมลูค่าตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
จ านวน 27.22 ล้านบาท พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรน าไปจ านองกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อค้ าประกันวงเงินสินเชื่อที่
ได้รับจากสถาบันการเงินในวงเงิน 10 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 บริษัทได้ไถ่ถอนหลกัประกันตามสญัญา-ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้ว  

 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

รายการ  ราคาตามบัญชี – สุทธิ (ล้านบาท) 
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร ์ 0.71 
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นโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการเข้าไปร่วมก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน รวมทั้งติดตามตรวจสอบและควบคุมผล

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 12.60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม  ซึ่งบริษัทจะได้ผลตอบแทนในระยะยาวจากเงินปันผล 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ในปี 2534  บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท นวนคร จ ากัด ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 53.35 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในนาม “บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)”  ตั้งแต่วันที่ 18 
พฤษภาคม 2547  ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในนวนครเท่ากับร้อยละ 12.60 ของทุนช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

การด าเนินธุรกิจและบริหารงานของบริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องนั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ
ในบริษัทร่วม เพื่อร่วมบริหารงานและก าหนดนโยบายสนองตอบแผนงานที่บริษัทก าหนด โดยบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก ส่วนบริษัทร่วมด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
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โครงสร้างของกลุ่มบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
1111111111 

 

 

 

* เดิมชื่อ บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จ ากัด (NIG) 
**เดิมชื่อบริษัท นวนคร ดิสตริบิวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด (NDC)1     
 

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) (NNCL)  
ทุนช าระแล้ว 2,048.25 ล้านบาท 

ด าเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

12.60 % 
 

 15.08%  

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

ด าเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่ง 

   1.71% 

   29.99% 

บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 
ทุนช าระแล้ว  2,325.38 ล้านบาท 

ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยบรรจภุัณฑ์ 

บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร  
อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง จ ากัด* 

ทุนช าระแล้ว 6.30 ล้านบาท 
ด าเนินธุรกิจด้านใหบ้ริการการรักษาความปลอดภยั 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด  
ทุนช าระแล้ว 2,000 ล้านบาท 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานไอร้อน 

บริษัท ไทธนันต์ จ ากัด  
ทุนช าระแล้ว 2.50 ล้านบาท 
ด าเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม 

51% 

บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด  
ทุนช าระแล้ว 300 ล้านบาท 

ด าเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่วม 

35% 

บริษัท ๙ สมาร์ท เรสซิเดนซ์ จ ากัด  
ทุนช าระแล้ว 30 ล้านบาท 

ด าเนินธุรกิจด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทหอพกั 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

บริษัท ๙ สมาร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  
ทุนช าระแล้ว 80 ล้านบาท 

ด าเนินธุรกิจด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ยู่อาศัย 

บริษัท ๙ เฟรชมาร์เก็ตเพลส จ ากัด  
ทุนช าระแล้ว 15 ล้านบาท 

ด าเนินธุรกิจด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทตลาด 

99.99% 
บริษัท ๙ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  

ทุนช าระแล้ว 10 ล้านบาท 
ด าเนินธุรกิจด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม 

ภัตตาคาร และบริการอื่น ๆ 
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รายละเอียดข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
     ช่ือบริษัท :   บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายและ 
    ให้เช่าและการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในนิคม 
    อุตสาหกรรม       
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :   เลขท่ี 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  
    ปทุมธานี 12120  
    โทรศัพท์  0-2529-0031-5 โทรสาร  0-2529-2176 
 ที่ตั้งส านักงานจังหวัดนครราชสีมา : เลขที่ 999/1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 

โทรศัพท์ 0-4400-0111-3 โทรสาร 0-4433-5478     
  เลขทะเบียนบริษัท :   0107545000322  
 ทุนจดทะเบียน :   2,048,254,862 บาท 
 ทุนช าระแล้ว (หุ้นสามัญ) :  2,048,254,862 บาท 
 เว็บไซต์ :   www.navanakorn.co.th    
 
1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 

-ไม่มี- 

 
1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
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 บริษัท วาวา แพค จ ากัด เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายกระสอบ Big bag และ กระสอบ Valve bag ขนาดบรรจุตั้งแต่ 500 kg ถึง 
25,000 kg กลุ่มลูกค้าเคมีภัณฑ์และปูนซีเมนต์ 
  บริษัท เป้ แพค จ ากัด เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผ้าใบ Blue Sheet, ม้วนผืนผ้ากระสอบ และม้วนฟิล์ม (PE Blow Film) ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตกระสอบพลาสติกหลายรูปแบบ 
 บริษัทมีความสัมพันธ์กับบริษัท วาวา แพค จ ากัด และ บริษัท เป้ แพค จ ากัด โดยมีการซื้อม้วนผืนผ้าและม้วนฟิล์ม เพื่อเป็น
วัตถุดิบส าหรับผลิตกระสอบพลาสติกและผลิต Flexible Packaging เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ถือหุ้นใหญ่และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงได้มีการท าบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจ (Memorandum of Understanding) 
และสัญญาซื้อขาย กับ บริษัท วาวา แพค จ ากัด และ บริษัท เป้ แพค จ ากัด ดังนี้ 
     วันท่ีท าบันทึกข้อตกลง  : 14 พฤษภาคม 2561 
     คู่สัญญาระหว่าง  : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
     และ บริษัท วาวา แพค จ ากดั 

สาระส าคัญของกรอบข้อตกลง : วาวาตกลงไม่ท าธุรกิจแข่ งขันกับบริษั ท  และทั้ งสองฝ่ ายจะเปิด เผยข้อมู ล    
         การตลาดระหว่างกันภายใต้ความร่วมมือทางธุรกิจ 

 : การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกัน จะเป็นไปตามลักษณะการด าเนินงาน 
ปกติของบริษัท เสมือนการค้าปกติกับบุคคลภายนอกในอัตราที่ไม่สูงกว่าราคา 
ตลาด 

     วันท่ีท าสัญญาซื้อขาย  : 4 ตุลาคม 2562 
     คู่สัญญาระหว่าง  : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
     และ บริษัท เป้ แพค จ ากัด 
     สาระส าคัญของกรอบข้อตกลง : เป็นการตกลงของทั้ งสองฝ่ายของตั วสิ นค้ าม้วนผืนผ้ากระสอบ โดยทางเป้  
      แพค จะเป็นคนด าเนินการจัดหาสินค้าและส่งมอบสินค้าตามจ านวนที่ได้ตกลง 
                                                           กัน และมีคุณภาพตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

: ทั้ งสองฝ่ายก าหนดราคาสินค้าตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวั ตถุดิบและ 
ต้นทุนการผลิต โดยใช้ราคา บาท/กิโลกรัม เป็นมาตราฐานในการซื้อขายและก าหนด
ราคา โดยมีค่าด าเนินการเป็นค่าคงท่ีตามที่ระบุในสัญญา 

     วันท่ีท าบันทึกข้อตกลง  : 27 ธันวาคม 2564 
     คู่สัญญาระหว่าง  : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
     และ บริษัท วาวา แพค จ ากัด 
     สาระส าคัญของกรอบข้อตกลง : เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึด  
     หลักประโยชน์ของทั้งสององค์กร ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้มีคุณภาพมาตราฐาน 
     ให้เป็นท่ียอมรับของลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

: เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ความน่าเช่ือถือและความมั่นใจให้กับลูกค้า และเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ให้สามารถเติบโตในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีสภาวะ
แข่งขันที่สูง เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันกับโรงงานอื่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

    : บริษัท วาวา แพค จ ากัด ได้เช่าเครื่องจักรรวมถึงการบริการแรงงานจากบริษัทใน  
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สายงานการผลิตกระสอบพลาสติก โดยด าเนินการตามกรอบระยะเวลาสัญญา  
1 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 

: ให้ความร่วมมือทางการตลาดโดยไม่แข่งขันกับบริษัท และการก าหนดราคาขายต้องไม่
สงูกว่าราคาตลาดหรือต่ ากว่าผู้ผลิตรายอื่นเสนอ 

 
1.3.4 ผู้ถือหุ้น 

รายชือ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 มีดังนี้  
รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น  

1. กลุ่มบริษัท วาวาแพค จ ากัด 571,842,800  24.59% 
   1.1 บริษัท วาวาแพค จ ากดั1 460,000,000 19.78% 
   1.2 นายวีระชาติ โลห์ศริ ิ 32,330,200 1.39% 
   1.3 นางสาววรัญพร โลห์ศริ ิ 32,309,100 1.39% 
   1.4 นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 27,045,000 1.16% 
   1.5 นางทิชากร ชัยเอี่ยม 10,158,500 0.44% 
   1.6 นายวีระพัฒน์ โลห์ศิร ิ 10,000,000 0.43% 
2. กระทรวงการคลัง 295,847,860 12.72% 
1. นางสาวพรรณี แซ่จ๋าว 268,176,600 11.53% 
4. กลุ่มจฬุางกูร 267,310,700 11.50% 
   4.1 นายณัฐพล  จุฬางกูร 232,494,600 10.00% 
   4.2 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 34,816,100 1.50% 
5. กลุ่มภัทรรังรอง 118,811,000 5.11% 
   5.1 นายบพิธ ภัทรรังรอง 116,265,800 5.00% 
   5.2 นายกิตติ ภัทรรังรอง 2,300,000 0.10% 
   5.3 นายภาสพล ภัทรรังรอง 245,200 0.01% 
6. กลุ่มชนุหะชา 106,295,200 4.57% 
    6.1 นายชนนพล ชนุหะชา 95,681,800 4.11% 
    6.2 นายทัชฐ์ ชนุหะชา 10,613,400 0.46% 
7. Mr. Yucang Zhong 88,231,000 3.79% 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 60,129,671 2.59% 
9. นายพรชัย กิตติปัญญางาม 29,587,600 1.27% 
10. นายอนันต์ เกษมปิยารมณ ์ 23,833,333 1.02% 

1 บริษัท วาวา แพค จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงกระสอบจัมโบ้ มีนายวีระชาติ โลห์ศิริ ถือหุ้นจ านวน 850,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 21.25 

ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) นางสาววรัญพร โลห์ศิริ ถือหุ้นจ านวน 772,500 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 19.31 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด)         
นายวีระพัฒน์ โลห์ศิริ ถือหุ้นจ านวน 772,500 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 19.31 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) นายวีระพจน์ โลห์ศิริ ถือหุ้นจ านวน 772,500 
หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 19.31 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เด็กชายวีระพันธ์ โลห์ศิริ ถือหุ้นจ านวน 772,500 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 19.31 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม ถือหุ้นจ านวน 50,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และ นางทิชากร ชัย
เอี่ยม ถือหุ้นจ านวน 10,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) 
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1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน จ านวน 2,808,135,754 บาท ทุนช าระแล้วเป็นเงิน 2,325,380,588 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

จ านวน 2,325,380,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

-ไม่มี- 
 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองตามกฎหมาย 

แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการลงทุนของบริษัท และความจ าเป็นอ่ืน ๆ ในอนาคตด้วย 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  
1. เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามนโยบายขององค์กร การปฏิบัติงานมีระบบบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญทุกด้าน มีการ
เตรียมการป้องกันหรือรับมือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายจากปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ รวมทั้ง
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการ
ด าเนินงาน ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2. เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเข้าใจ
ถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้  

3. เพื่อให้องค์กร พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ผลการด าเนินงาน
ขององค์กร เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

4. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร ให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนท่ีจะเกิด
ขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

5. เพื่อให้องค์กร มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

6. เพื่อให้องค์กร มีระบบปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมการหรือป้องกันต่อความเสี่ยงที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมถึงการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม
มาตรฐานสากล ดังนี้  

1. บริษัทจะด าเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ประจ าปี การบริหารงาน และการตัดสินใจในการด าเนินงานต่าง ๆ 

2. บริษัทก าหนดกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเช่ือมโยงกันทั้งในระดับ
องค์กรและหน่วยงาน ซึ่งจะมีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ความเสี่ยงด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk) 
โดยทั้งนโยบาย กรอบและกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงจะต้องได้รับการทบทวนเป็นระ ยะ ๆ หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคัญ 

3. การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของทุกกระบวนการในการด าเนินงานของบริษัท จึงถือเป็นหน้าที่
ของทุกหน่วยงานในการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ และด าเนินงานตามกิจกรรม
ควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อันจะส่งผลให้การ
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ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อีกทั้งยังรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
และเป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 

4. บริษัทมุ่งเน้นให้มีการปลูกฝังจิตส านึกด้านความเสี่ยงให้แก่พนักงาน และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล 

5. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามที่บริษัทก าหนด โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนปรับปรุง
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี 

 
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรมีส่วนในการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยคณะท างานเพื่อการ

จัดการบริหารความเสี่ยงและโอกาส จะมีหน้าท่ีในการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงสูง  ซึ่งมีการสอบทานและติดตามการด าเนินงานโดย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประจ าทุกไตรมาส 

การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อด าเนินการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของสายงานและหน่วยงานในสังกัด  พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการบริหารหรือจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

โดยบริษัทได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ส าหรับการวิเคราะห์ รวบรวม บ่งช้ีประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีคาด
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตและจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการก าหนดมาตรการควบคุม การติดตาม 
และการรายงานความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ความเหมาะสมของงบประมาณ 
และสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายใน และภายนอก ส าหรับแต่ละช่วงเวลา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คน
ในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน  

                   
 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร โดยก าหนด โครงสร้างการบริหาร

ความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากแต่ละฝ่ายงาน  โดยโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแสดงใน
ภาพต่อไปนี้ 
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2.2  ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษัท 

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจ 
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การประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กรในปี 2564 ได้พิจารณาจาก เป้าหมาย แผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท (SWOT 
Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกันความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์     
1. ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ต ล า ด ที่ ไ ม่

ตอบสนองกับการแข่งขันที่มี
ความรุนแรงสูง 

• มีการแข่งขันด้านการพัฒนาสินค้า
ใหม่ นวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 

• มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น 

• ลูกค้าต้องการความสะดวก รวดเร็ว
ในการสั่งซ้ือ และมีทางเลือกเยอะ 

• มีคู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดอยู่เสมอ 
และมีช่องทางการขายที่หลากหลาย
เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 

• ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

• ลูกค้าประจ าอาจเปลี่ยนไปสั่งซ้ือกับ
คู่แข่ง 

• ก าไรขั้นต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

• พนักงานขายขาดความมั่นใจในการ
ติดต่อลูกค้ารายใหม่ 

• บริษัทมีหน่วยงาน R&D ที่จะพัฒนา
สิน ค้าใหม่ ออกสู่ ตลาด และลด
ต้นทุน 

• มีการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งอย่าง
สม่ าเสมอ 

• เพิ่มช่องทางการขายทาง Online 
Marketing  

• มีบริการออกแบบ ให้ค าแนะน า 
และบริการลูกค้าในทุกขั้นตอนการ
สั่งซ้ือ 

ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ     
1.ความเสี่ยงจากคุณภาพสินค้า

ไม่ได้มาตรฐาน 
• ขาดเครื่องมือและมาตรฐานในการ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

• ข า ด ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ต รวจ สอ บ ก ระบ วน ก ารอ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

• บุ ค ล า ก รข า ด ค ว า ม เข้ า ใจ ใน
หลักเกณฑ์ และความส าคัญของ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 

• วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน 

• เครื่องจักรไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน 

• ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ และเลิกการ
สั่งซ้ือสินค้ากับบริษัท 

• ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

• ต้นทุนสูงขึ้นจากการแก้ไขสินค้าที่รับ
คืน และอาจมี ค่าปรับจากความ
เสียหายของสินค้าที่น าไปบรรจุ 

• ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือของ
บริษัทเสียหาย 

• มีบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ISO9001:2015 GMP และ HACCP 

• มี ระบบการติดตามประเมิ นผล 
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเป็น
ประจ าทุกเดือน 

• ฝึกอบรมพนักงานเป็นประจ า 

• มีกระบวนการคัดเลือก/ประเมิน 
Supplier และมีกระบวนการตรวจ
รับก่อนน าเข้าสู่กระบวนการผลิต 

• มีแผนงานดูแลเครื่องจักร และมีการ
ส ารองอะไหล่ที่จ าเป็นเพื่อป้องกัน
การ Breakdown 

2. ความเสี่ยงเรื่องการส่งมอบ
สินค้าไม่ตรงตามก าหนดเวลา 

• ขาดการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภาย ใน บ ริษั ท  ท า ให้ เกิ ดความ
ผิดพลาด และตอบสนองลูกค้าล่าช้า 

• วัตถุดิบไม่ เข้าตามก าหนดเวลาที่
ต้องการ 

• เครื่องจักรมีปัญหา Breakdown 
บ่อยครั้ง 

• ระบบขนส่งสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ 

• ลูกค้าไม่พึงพอใจในการให้บริการ 
และตั ดสิน ใจ ไม่ สั่ ง ซ้ือสิน ค้ ากับ
บริษัท 

• ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

• ต้นทุนค่าขนส่งสูง 

• มีระบบการท างานส าหรับการยืนยัน
แผนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 

• มีระบบการจัดซ้ือจัดจ้างที่กระจาย
ความ เสี่ ย งด้ วยการใช้  supplier 
หลายราย และมีการประเมินผลเป็น
ประจ า 

• มีแผนงานดูแลรักษาเครื่องจักร และ
มีการส ารองอะไหล่ที่ จ าเป็นเพื่อ
ป้องกันการ Breakdown 

• มีรถขนส่งของบริษัท ติดตามด้วย
ร ะ บ บ  GPS แ ล ะ มี ก า ร ใ ช้ 
Outsourcing ในกรณีเร่งด่วน 
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ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกันความเสี่ยง 
3.ความเสี่ยงเรื่องการควบคุม

ประสิทธิภาพในการผลิต และ
ของเสีย 

• การวางแผนไม่มีประสิทธิภาพ 

• ขาดการติดตาม ก ากับการผลิตให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

• ขาดการควบคุมการเบิกใช้วัตถุดิบ
ให้ เป็ น ไป ต า ม สู ต ร ก า ร ผ ลิ ต
มาตรฐาน 

• ขาดพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ประจ าเครื่อง 

• ต้นทุนในการผลิตสูงกว่ามาตรฐาน 

• ผลผลิตไม่ได้ตามก าลังการผลิตที่
สามารถผลิตได้ 

• ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

• ก าไรขั้นต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 

• มีการท าแผนผลิต หลังจากที่ได้รับ
ค าสั่งซ้ือจากลูกค้า 

• มีการรายงานผลผลิตต่อผู้บริหาร
เป็นประจ าทุกวัน 

• ฝึกอบรมพนักงานเป็นประจ า 

• มีแผนงานดูแลเครื่องจักร และมีการ
ส ารองอะไหล่ที่จ าเป็นเพื่อป้องกัน
การ Breakdown 

• มีหน่วยงาน QC ตรวจสอบตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุในระหว่างการ
ผลิต 

4.ความเส่ียงจากการขาดบุคลากร
ที่ มี ค ว าม ช าน าญ ใน ระดั บ
ปฏิบัติการด้านเทคนิค 

• มีอัตรา Turn Over สูง พนักงาน
ข า ด แ ร ง จู ง ใ จ ใน ก า ร ท า ง า น 
สวัสดิการด้อยกว่าบริษัทคู่แข่ง 

• พนักงานไม่สามารถปฏิบั ติ งาน
ทดแทนกันได้ในต าแหน่งที่ต้องใช้
ความช านาญ 

• ขาดความสามารถในการสรรหา
บุคลากรทดแทน 

• ไม่ ส าม ารถ รั ก ษ าบุ ค ล าก รที่ มี
ศักยภาพไว้กับบริษัท 

• ขาดการถ่ ายทอดความรู้  และ
ฝึกอบรมภายในหน่วยงาน 

• ประสิทธิภาพในการผลิตต่ า 

• ไม่สามารถควบคุมของเสีย และ
คุณภาพของสินค้าได้ดี 

• เกิดต้นทุนในการสรรหา คัดเลือก
บุคลากร 

• ไม่สามารถบรรลุ เป้ าหมายการ
เติบโตของบริษัท 

• บริษั ทมี ก ารทบทวนสวัสดิ ก าร
เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งเป็น
ประจ า 

• เพิ่มช่องทางในการสรรหาบุคลากร 

• มีแผนฝึกอบรมหน้างาน (OJT) และ
มีการประเมินผล 

• จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ งงาน 
(Succession Plan) และจัดท าแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

ความเสี่ยงด้านการเงิน    
1. ความเสี่ยงด้านความผันผวน

ของราคาวัตถุดิบ 
• วัตถุดิบมีความผันผวนตามราคา

น้ ามันโลก 

• มีผู้ผลิตน้อยรายในประเทศ ท าให้
เกิดการผูกขาด 

• ขาดการวิเคราะห์  และแผนการ
สั่งซ้ือวัตถุดิบ 

• ขาดการสื่อสารภายใน ระหว่างการ
ตั้งราคาขาย การสั่งซ้ือวัตถุดิบ และ
การวานแผนผลิต 

• ต้นทุนการผลิตสูง 

• การก าหนดราคาขายไม่สอดคล้อง
กับราคาวัตถุดิบ 

• ก าไรขั้นต้นไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ 

• ไม่สามารถแข่งขันราคากับคู่แข่งได้ 

• มีการติดตามสถานการณ์ราคาน้ ามัน
เป็นประจ า 

• มีการสรรหา Supplier ที่ น า เข้ า
วัตถุดิบจากต่างประเทศรายใหม่ ๆ 
เพื่อเปรียบเทียบราคา 

• มีการจัดตั้ งคณะกรรมการจัดซ้ือ 
ส า ห รั บ วั ต ถุ ดิ บ ห ลั ก  เพื่ อ ว า ง
แผนการสั่งซ้ือ และการก าหนดราคา
ขาย 

2. ความเสี่ยงในด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน 

• ความเชื่อมั่นของสถาบันทางการเงิน
ในการให้สินเชื่อกับบริษัท 

• การบริหารจัดการกระแสเงินสดไม่มี
ประสิทธิภาพ 

• การเรียกเก็บช าระเงินจากลูกค้าไม่
เป็นไปตามแผน หรือประมาณการ 

• การด าเนินงานอาจหยุดชะงักจาก
การขาดกระแสเงินสดในการด าเนิน
ธุรกิจ 

• ต้นทุนทางการเงินสูง จากการใช้
สินเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ 

• Supplier ขาดความ เชื่ อ มั่ น ต่ อ
บริษัท หรืออาจระงับการซ้ือ-ขาย 

• มีแผนธุรกิ จ ในการปรับปรุ งผล
ประกอบการของบริษัทอย่างเป็น
รูปธรรม และมีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

• มีการรายงานการบริหารจัดการ
วงจรเงินสด เป็นประจ าทุกเดือน 

• มีการก าหนดรูปแบบ ผู้รับผิดชอบ
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ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกันความเสี่ยง 
• ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ

บริษัทเสียหาย 

ในการติดตามเก็บหนี้ตามอายุของ
ลูกหนี้ และมีการรายงานเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ 

ความเสี่ยงด้านกฏระเบยีบ    
1. ความเสี่ยงเร่ืองการจัดการของ

เสียจากกระบวนการผลิต 
• กระบวนการก าจัดขยะพิษ ตามที่

กฏหมายก าหนด 

• การร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง 

• การร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐที่
ก ากับดูแล 

• เสียค่าปรับและถูกด าเนินคดีตาม
กฏหมาย 

• ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย 

• นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น 

• บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกผู้รับ
ก าจัดขยะพิษ โดยสอดคล้องกับหลัก
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

• มีการจัดท ารายงานความยั่งยืน เพื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้
มีส่วนได้เสีย 

2. ความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน • มีการจ่ายสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อ
ปกปิดความผิด หรือ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการ 

• มีการให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรอง 
เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ 

• มีการบริจาค ให้การสนับสนุน หรือ
ให้การช่วยเหลือทางการเมือง โดย
หวังประโยชน์ทางธุรกิจ 

• บริษัทโดนฟ้องร้องจากหน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

• ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย 

• บริษัทมีการจัดท านโยบายต่อต้าน
ก ารคอร์ รั ป ชั น  และสื่ อ ส ารให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้
มีส่วนได้เสีย รับทราบ 

• บริษัทเข้าร่วมโครงการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น (CAC) 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม    
1.ความเสี่ยงเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มี

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• กระแสรักษ์ โลก  โดยลดการใช้

ถุงพลาสติก 

• การให้ความส าคัญในเร่ืองอัตราการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• การเติบโตของบริษัทไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

• กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
ถูกต่อต้านจากองค์กรอิสระ หรือ
ลูกค้าบางกลุ่ม 

• มี ห น่ ว ย ง า น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาวัตถุดิบหรือ
กระบวนการผลิตที่ เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

• มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านการ
ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และมีการรายงานทุกปี 

• มีการจัดท ารายงานความยั่งยืน เพื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้
มีส่วนได้เสีย 

Emerging Risk    
1.ผลกระทบจากการระบาดของ

โควิด-19 
 
 
 
 

• การสั่ งปิดร้านอาหารและสถาน
ประกอบการบางประเภท 

• พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 
มีการใช้จ่ายน้อยลง 

• พนักงานติดเชื้อ หรืออยู่ในกลุ่มเส่ียง 
และเกิดการแพร่กระจายในบริษัท 

• เกิดการหยุดชะงักของกระบวนการ
ผลิต และการปฏิบัติงานของบริษัท
เกิดความล่าช้า 

• ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

• มี ก า ร ก ร ะ จ า ย ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่
หลากหลาย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ที่รุนแรงจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

• มีการจัดการให้พนักงานได้ฉีดวัคซีน 
และจัดท าแผน Bubble&Seal 
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2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
(1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท 
 ตามที่หุ้นของบริษัทได้มีการจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นการรับรองว่าตลาดการซื้อขายหุ้นของบริษัท
จะดีขึ้น หรือสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะดีขึ้น แม้ว่าตลาดในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะดีขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ 
ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทมีแนวโน้มผันผวนเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น  

• ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน การเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ 

• ความผันผวนของการด าเนินงานรายไตรมาสของบริษัท 

• การขายหรือจะขายหุ้นเป็นจ านวนมากของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน 

• การเข้ารับต าแหน่งหรือลาออกของบุคลากรที่ส าคัญของบริษัท 

• การเปลีย่นแปลงกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกีย่วข้องในการปฏิบัติงาน 

• ความเห็นนักวิเคราะห์ในการประมาณการผลการด าเนินงานของบรษิัท และค าแนะน าให้ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท 

• ความเสีย่งด้านอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 
จากปัจจัยข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุนท าให้ไม่สามารถซื้อขายหุ้นในราคาที่ต้องการได้ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นปัจจุบัน เพื่ อให้นักลงทุน
รับทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน 

 
(2) ความเสี่ยงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงานในอนาคต และสภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โอกาส และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
หากบริษัทมีความจ าเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจ การลงทุนโครงการในอนาคต หรือเกิดผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดของบริษัท 
อาจส่งผลต่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผล 
 
2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

-ไม่มี- 
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3.  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 
 บริษัทได้ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้สอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพ่ือท่ีจะได้เติบโตไปอย่างยั่งยืน ดังอุดมการณ์ของบริษัทท่ีว่า “การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน” โดยบริษัทได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1. ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด 

รวมทัง้ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

2. สร้างคุณค่าทางธุรกิจ ผ่านการบูรณาการความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของ

องค์กร 

3. สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ค่านิยมท้องถิ่น ความเท่าเทียมกันใน

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ ในส่วนของพนักงานและท้องที่ ๆ บริษัทตั้งอยู ่

4. พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

5. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และสร้างความสุขในการท างาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าให้มีความแข็งแกร่ง รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้สามารถส่งมอบคุณค่าไปยังผู้มีส่วนได้

เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

7. สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

8. ปลูกจิตส านึกให้พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า ได้ตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการท า

สาธารณะประโยชน์ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

9. บริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันได้ทันท่วงที และลดผลกระทบเชิงลบให้เกิดขึ้นน้อย

ที่สุด 

10. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่ารวมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2564 นอกจากน้ี บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.nep.co.th 
 

กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการก าหนดกรอบแนวคิด

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Framework) ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักปฏิบัติ และน าไปปรับใช้ตาม
ความเหมาะสม รวมทั้ง น าไปสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ ท่ีจะสนับสนุนกรอบแนวคิด 

http://www.nep.co.th/
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สินค้าและบริการของบริษัท ประกอบด้วย 

1. Smart Solution: ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี ในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัท
มีระบบการบริหารคุณภาพตรงตามมาตรฐานระบบ ISO9001:2015  

2. Creativity: สร้างสรรค์ดีไซน์แปลกใหม่และหลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลูกค้า  
3. Healthy Living: ส่งมอบสุขภาพที่ดีผ่านผลติภณัฑ์ (บรรจุภัณฑ์) สู่ผู้บริโภค ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน อาทิ เช่น การ

ผลิตที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐาน GMP คุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 HACCP นอกจากนี้ ยังใส่ใจในสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย 

4. ECO Planet: การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ
บริหารจัดการกระบวนการในการด าเนินธุรกิจให้สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มให้น้อยที่สุด การจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิต
อย่างเป็นระบบ   

โดยอาศัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ 
1. Human Capital: มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความช านาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเอง และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างแรงจูงใจในการท างาน ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ความสุขในการท างาน ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาท างานกับองค์กร และ รักษาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท 
เป็นต้น 

2. Technology: บริษัทน าเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพได้ตามที่ต้องการ โดยมีทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างสรรค์คิดค้นสินค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลายได้ 
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3. Process Efficiency: บริษัทให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า การลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตให้
น้อยที่สุด (Zero Defect) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังใส่
ใจในสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการท างาน 

4. Business Partnership: บริษัทต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า 
ชุมชนแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ บนรากฐานของวิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายของบริษัท 

 

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 
 บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับดูแลกิจการ 
• ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ”                             

อย่างต่อเนื่องทุกป ี 
• ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) “100 คะแนนเต็ม” อย่างต่อเนื่องทุกป ี 

• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวรว่มต่อต้านคอรร์ัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action 
Against Corruption: CAC)  

 

  

 

การพัฒนาและรักษาทรัพยากรบุคคล 
• ลดอัตราการลาออกของพนักงาน ไม่เกินร้อยละ 5                             
• จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ก าหนดไว ้ 

• ผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการท างานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 และความผูกพันต่อองค์กรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

• ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยในระดับพื้นฐาน (มรท.8001:2553) ทุกป ี

• ลดอัตราการเกิดอุบัตเิหตุจากการท างานจนถึงขั้นหยุดงานให้เท่ากับศูนย์ (Zero Accident) 

• ด าเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนษุยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ในปี 2565 

 

   

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
• ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  

ในทุกหัวข้อการประเมิน ได้แก่ คุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภณัฑ,์ บริการด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์, การให้บริหาร
พนักงานขาย, การให้บริการของหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์  

• รักษาความลับของลูกค้า ป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล และคัดลอกข้อมูลลูกค้า รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลไปยัง
คู่แข่งของลูกค้าหรือในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
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การจัดการพลังงานและการบรหิารการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
• ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 15 จากปี 2564 

• ติดตั้งหลอดไฟ LED ที่โรงงาน เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 

• ติดตั้งระบบ Heat Pump แทน Heater เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 

• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2568 โดยลดลงร้อยละ 15 เมือ่เปรียบเทียบกับ
ปี 2563  

การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
• ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015  

แล้วพัฒนาสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ภายในปี 2566 

• พัฒนากระบวนการพิมพ์โดยเพิ่มความสามารถในการพิมพ์ด้วยระบบ Digital Printing สามารถควบคุมการสูญเสีย
ช่วง Set Up ให้น้อยกว่าร้อยละ 1 สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตได้ 5-7 วัน ก าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

• เพิ่มกระบวนการเคลือบ Dry Lamination โดยใช้กาว ไม่จ าเป็นต้องใช้ Solvent เป็นตัวท าละลาย สามารถเลิกใช้ 
Solvent: Ethyl Acetate ในส่วนผสมของกาว ไม่มี Solvent ตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ก่อมลภาวะสาร
ละเหย กลิ่น Solvent ในอากาศ และต้นทุนต่ ากว่าประมาณร้อยละ 10-20 ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
ปี 2565 

• ลดจ านวนสีในขั้นตอนการพิมพ์เฉลี่ย 2 กรัมต่อตารางเมตรในแต่ละยูนิต สามารถลดการใช้วัตถุดิบและการใช้
พลังงาน และสามารถลดต้นทุนได้ประมาณร้อยละ 2-3 ต่อยูนิต  

• ศึกษาแนวทางการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิต เช่น ฟิล์ม หมึก กาว เป็นต้น โดยไม่กระทบต่อคุณภาพและ
ข้อก าหนดของลูกค้า ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 

• พัฒนาสินค้าใหม่ด้วยการใช้วัตถุดิบจาก Renewable Source, Bio Based Plastics, Biodegradable Plastics 
(วัตถุดิบย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ) หรือ Recyclable Plastics (วัตถุดิบที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้) โดย
พิจารณาจัดท าข้อมูลวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

• พัฒนาการใช้ Barrier Films (COEX) ทดแทนการใช้ PET, AL Foil และ Metallized Films เพื่อน าเสนอลูกค้าใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

• น าเสนอบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging โดยใช้เครื่องขึ้นซองรูปแบบใหม่ เช่น ซอง Flat Bottom Pouch ใช้
วัตถุดิบน้อยกว่าซองตั้ง Standing Pouch/ ซอง Pouch with Spout และ Shape Pouch ใช้แทนขวดแก้ว ขวด
พลาสติก และขวดอลูมิเนียม/ ซองติด One Way Valve ช่วยยืดอายุสินค้า ส่งผลให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ 
วัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติลดลงตามสัดส่วนอายุสินค้ายาวนานขึ้น เช่น จากเดิม 6 เดือน เป็น 1-2 ปี เป็นต้น 

 

 
การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
• ลดปริมาณการใช้น้ าลงร้อยละ 15 จากปี 2564 
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กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจกลางน้ า (Midstream) ซึ่งเป็นส่วนเช่ือมต่อประสานระหว่างธุรกิจต้นน้ าและปลายน้ า ดังนั้น 

ธุรกิจของบริษัทจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการบูรณาการระบบห่วงโซ่คุณค่าให้มีประสิทธิภาพทั้งระบบ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณการคุณค่า
ทั้งระบบ บริษัทจะต้องประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม, สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี 

หากบริษัทให้ความส าคัญกับ Operation Efficiency เพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้น าไปสู่ความยั่งยืนได้ 
เนื่องจากคู่แข่งในตลาดสามารถพัฒนาและท าตามได้เช่นกัน ดังนั้น บริษัทจึงต้องสร้างความแตกต่าง (Uniqueness) เพื่อจะได้สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ดังนั้น จงึต้องมีการก าหนดกลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 
โดยคัดเลือกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                                                        
 
                                                                        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง” “มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม” “ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไมเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 
ปลอดภยั และเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม” 

การตลาดและการขาย การวิจัยและพัฒนา การผลิต 

• สื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
กัน เสมือนเป็นพันธมติรทางธุรกิจ 

• พัฒนาการบริการลูกค้าในรปูแบบ 
The One Stop Service Solution 
เพื่อเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร 

• มีความรับผิดชอบต่อสินค้าและบรกิาร 

• มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า และสรา้งความสมัพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ 
(CRM) เป็นศูนย์กลาง 

 

• วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุม
บรรจภุัณฑ์ทุกประเภท เช่น การขยาย
สายการผลิตไปยังบรรจุภณัฑ์อื่น ๆ 
เพื่อลดความเสีย่ง เพิ่มยอดขาย และ
สร้างผลก าไร 

• ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
ขยายฐานลูกค้าใหม ่

• คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเปน็
กระบวนการผลติหรือออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

• สร้างทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความ
เชี่ยวชาญในการสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ ์
 

• มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง 

• ลดการสูญเสยีจากกระบวนการผลิตและ
การจัดการ Inventory โดยการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงาน สร้างแรงจูงใจใน
การท างาน และน าโปรแกรมส าเร็จรูปมา
ใชใ้นการควบคุมและตรวจสอบ 

• ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน 

• มีระบบมาตรฐานในการท างานท่ีชัดเจน 

• ผลิตสินค้าท่ีได้รับการรับรองในเรื่องของ
คุณภาพ และความปลอดภัยจากสถาบัน
ชั้นน า 

• บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าให้มี
ประสิทธิภาพ 

• พัฒนาทักษะและความช านาญในการ
ท างานของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://freeiconshop.com/wp-content/uploads/edd/handshake-flat.png&imgrefurl=https://freeiconshop.com/icon/agreement-icon-flat/&docid=hftBHrU5PX9NoM&tbnid=-zMxGRLBXvOHGM:&vet=10ahUKEwjA6Kjl2fzYAhVJsY8KHXeRClwQMwhCKBQwFA..i&w=256&h=256&bih=643&biw=1366&q=deal%20icon%20png&ved=0ahUKEwjA6Kjl2fzYAhVJsY8KHXeRClwQMwhCKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
  

 
   

บริษัทตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้าผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด การด าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดย
ค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ ตลอดจนให้แน่ใจว่ามีกระบวนการที่ปลอดภัยและเช่ือถือได้ มุ่งลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก
กระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่า เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการส่งมอบ
คุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทได้ส ารวจความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทอีกด้วย เช่น พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า เป็นต้น เพื่อให้บริษัทก าหนดแนวทา งในการตอบสนองต่อความ
คาดหวังได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2564 
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จากห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทข้างต้น บริษัทได้พิจารณาบ่งช้ีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าโดยแยกตามแต่ละ

กระบวนการ พร้อมทั้งระบุประเด็นผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์

ประเด็นความยั่งยืนให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

• ลูกค้า 

• พนักงาน 

• คู่แข่ง 

• คณะกรรมการ/

ผู้บริหาร 

• ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 

• ผู้ผลิตและ 

ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ  

(คู่ค้า) 

• ผู้จัดส่งวัตถุดิบ 

• พนักงาน 

 

• ผู้ผลิตและ 

ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ  

(คู่ค้า) 

• ผู้จัดส่งวัตถุดิบ 

• พนักงาน 

 

• พนักงาน 

• คณะกรรมการ/

ผู้บริหาร 

• ชุมชน/สังคม/

สิ่งแวดล้อม 

• หน่วยงานก ากบั

ดูแล 

• สถาบันการเงิน 

• ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 

• พนักงาน 

• บริษัทรับจ้างขนส่ง

สินค้า (คู่ค้า) 

• ชุมชน/สังคม/

สิ่งแวดล้อม 

• หน่วยงานก ากบั

ดูแล 

 

• ลูกค้า 

• ผู้บริโภค 

• ชุมชน/สังคม/

สิ่งแวดล้อม 

 

 

ประเด็นผลกระทบ 

• ความรับผิดชอบต่อ

สินค้าและบริการ 

• การรักษาความลับ

ของลูกค้า 

• การประกอบธุรกจิ

ด้วยความเป็นธรรม 

• การป้องกัน 

การคอร์รัปชัน 

• การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

• การปฏิบัติตอ่

แรงงานอย่างเป็น

ธรรม 

• การป้องกัน 

การคอร์รัปชัน 

 

• การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

• การปฏิบัติตอ่

แรงงานอย่างเป็น

ธรรม 

• สุขภาพ/ 

อาชีวอนามัย/ 

ความปลอดภยั 

• มลภาวะ 

• การจัดการของเสีย 

• การป้องกัน 

การคอร์รัปชัน 

 

• การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

• การปฏิบัติตอ่

แรงงานอย่างเป็น

ธรรม 

• สุขภาพ/ 

อาชีวอนามัย/ 

ความปลอดภยั 

• การจัดการของเสีย 

• การใช้ทรัพยากร 

• มลภาวะ 

• การก ากับดูแล

กิจการ 

• การมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน 

• การป้องกัน 

การคอร์รัปชัน 

• การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

• การปฏิบัติตอ่

แรงงานอย่างเป็น

ธรรม 

• สุขภาพ/ 

ความปลอดภยัของ

พนักงานและคนใน

ชุมชน 

• มลภาวะ 

• การปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

• การป้องกัน 

การคอร์รัปชัน 

 

• ความรับผิดชอบต่อ

สินค้าและบริการ 

• ความปลอดภยัและ

สุขอนามัยต่อผูบ้ริโภค 

• มลภาวะ 

• การจัดการของเสีย 

• การป้องกัน 

การคอร์รัปชัน 
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

ประเด็น 

ความรับผิดชอบ 

ความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

ช่องทางการสื่อสาร/ 

การมีส่วนร่วม 

การตอบสนองความคาดหวัง 

ผู้ถือหุ้น/  

นักลงทุน 

▪ การก ากับดูแลกจิการที่ดี 
▪ การต่อต้านการคอร์รัป

ชัน 
▪ การบริหารความเส่ียง 

▪ ผลตอบแทนจากการลงทุน 
▪ เงินปันผล 
▪ การเปิดเผยข้อมูลถูกตอ้ง 

ครบถ้วน ทันเวลา 
▪ การด าเนินธุรกจิด้วยความ

เป็นธรรม โปร่งใสตาม
หลักการก ากบัดูแลกิจการที่
ดี 

▪ การประชุมผู้ถือหุ้น 
▪ การประชุมนักวิเคราะห ์
▪ การพบปะนักลงทุนผ่านกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น Opportunity Day 
▪ การเยี่ยมชมกิจการ 
▪ เว็บไซต์ของบริษัท 
▪ แบบ 56-1 One Report 
▪ การติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

และนักลงทุนสัมพันธ ์

▪ จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามขอ้มูลต่างๆ 
ของบริษัท และแสดงความ
คิดเห็น 

▪ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น แบบ 56-1 One Report, 
SetLink เว็บไซต์บริษัท เป็นตน้ 

▪ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน
ไทย (Thai Private Sector 
Collective Action Against 
Corruption: CAC)  

▪ จัดท านโยบายการก ากับดแูล
กิจการ และจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ 

หน่วยงานก ากับดูแล/ 

หน่วยงานราชการ 

▪ การก ากับดูแลกจิการที่ดี 
▪ การต่อต้านการคอร์รัป

ชัน 
▪ การบริหารความเส่ียง 

▪ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับตามกฎเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

▪ การก ากับดูแลกจิการที่ดี 
▪ ด าเนินธุรกิจด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

▪ ติดต่อประสานงานกับหนว่ยงาน
ก ากับดแูล/ราชการ อยา่ง
ต่อเนื่อง 

▪ เข้าร่วมอบรมสัมมนาของ
หน่วยงานนั้น ๆ 

▪ ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน 

▪ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งอย่าง
เคร่งครัด 

▪ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฎเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งอย่างสม่ าเสมอ 

▪ เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา 

▪ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชน
ไทย (Thai Private Sector 
Collective Action Against 
Corruption: CAC) 

คู่ค้า ▪ การบริหารจัดการหว่ง
โซ่อุปทาน 

▪ การต่อต้านการคอร์รัป
ชัน 

▪ กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่
ยุติธรรม และโปร่งใส 

▪ ปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลง 

▪ ช าระเงินตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

▪ เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดี
ต่อกันและมีความสัมพันธ์ใน
ระยะยาว 

▪ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

▪ รับฟังอุปสรรคและปัญหาในการ
ท างานร่วมกัน 

▪ เผยแพร่วัฒนธรรมการประกอบ
ธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

▪ สื่อสารเรื่องการรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดย
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ข้อก าหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

▪ การเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

▪ ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้างด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

▪ ปฏิบัติตามสัญญาตามที่ได้ท า
ข้อตกลง 

▪ จ่ายเงินตรงตามข้อตกลง 
▪ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 

ประเด็น 

ความรับผิดชอบ 

ความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

ช่องทางการสื่อสาร/ 

การมีส่วนร่วม 

การตอบสนองความคาดหวัง 

ของคู่ค้า ▪ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน
ไทย (Thai Private Sector 
Collective Action Against 
Corruption: CAC) 

เจ้าหนี /ลูกหนี  ▪ การบริหารจัดการหว่ง
โซ่อุปทาน 

▪ การต่อต้านการคอร์รัป
ชัน 

▪ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง 
และเง่ือนไข 

▪ มีความสามารถในการช าระ
หนี้ 

▪ ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม 

▪ บริษัทมีความน่าเช่ือถอื 

▪ ติดต่อประสานงานผ่านฝ่าย
การเงิน, ฝ่ายขาย, แผนกจัดซื้อ 

▪ การเข้าพบเพือ่รับฟังปัญหาและ
รับเรื่องร้องเรียน 

▪ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

▪ มีระบบการบริหารความเส่ียง
ด้านการเงินที่เหมาะสม 

▪ สามารถช าระหนี้ตรงตามก าหนด 
▪ มีการปฏิบัติติดตามสัญญา/

ข้อตกลงอย่างเป็นธรรม 
ลูกค้า ▪ ความรับผิดชอบต่อ

สินค้าและบริการ 

▪ กระบวนการผลิตสินค้า

ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค 

▪ การบริหารจัดการหว่ง
โซ่อุปทาน 

▪ คุณภาพของสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ 

▪ ความปลอดภยัของสินค้า 
▪ ราคาสมเหตุสมผล 
▪ ส่งมอบตรงเวลา 
▪ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

บริษัทกับลูกค้า 

▪ แบบส ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า 

▪ สื่อสารถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุงการผลิตอย่างสม่ าเสมอ 

▪ เปิดโอกาสให้ลูกค้าเยี่ยมชมการ
ผลิต 

▪ เว็ปไซต์บริษัท, ศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM), Facebook 

▪ การบริหารความสัมพันธก์ับลูกค้า
ด้วยระบบ CRM 

▪ ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ทุกครึ่งปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
บริการ 

▪ จัดให้ลูกค้าได้เยี่ยมชม
กระบวนการผลิตเป็นประจ า 

▪ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 
เช่น ISO9001:2015, GMP, 
HACCP เป็นต้น 

คู่แข่ง ▪ การแข่งขันที่เป็นธรรม ▪ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ภายใต้กรอบกติกามารยาท
ของการแข่งขันที่ดีและเป็น
ธรรม 

▪ ไม่ ล ะ เมิ ด ท รัพ ย์ สิ น ท า ง
ปัญญา 

▪ ไม่มีเจตนาท าลายชื่อเสียงให้
เส่ือมเสีย 

▪ ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
ตามแนวปฏิบัติทางการค้าที่ดี 

▪ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

▪ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ตามความเหมาะสม 

พนักงาน ▪ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

▪ แรงงานและสิทธิ
มนุษยชน 

▪ สุขอนามัยและความ
ปลอดภัย 

▪ การต่อต้านการคอร์รัป
ชันภายในองค์กร 

▪ ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสม เป็น
ธรรม จูงใจ 

▪ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน 

▪ ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม
กันและเป็นธรรม 

▪ การมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการท างาน 

▪ การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ

▪ แบบส ารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน 

▪ ตู้รับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

▪ คณะท างานด้านต่าง ๆ เช่น ดา้น
สวัสดิการ ด้านความปลอดภัย
และอาชวีอนามยั เป็นต้น โดย
คณะท างานประกอบดว้ยตวัแทน
ของพนักงานและฝา่ยที่เกีย่วขอ้ง 

▪ ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือ

▪ ศึกษาเปรียบเทียบคา่ตอบแทน
และสิทธิประโยชน์กบั
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียง
กัน เพื่อทบทวนการให้
ผลตอบแทนแก่พนกังาน 

▪ ประเมินผลการท างานของ
พนักงานทุกสิ้นป ี

▪ จัดท าแผนฝึกอบรมพัฒนาตนเอง
ส าหรับพนักงานเป็นรายบุคคล 

▪ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

43 
 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

ประเด็น 

ความรับผิดชอบ 

ความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

ช่องทางการสื่อสาร/ 

การมีส่วนร่วม 

การตอบสนองความคาดหวัง 

พนักงาน 
▪ ความปลอดภยัและ

สภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ท างาน 

▪ การป้องกันการคอร์รัปชัน
หรือความคุ้มครองการ
รายงานการกระท าที่มิชอบ
อันส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง 

 

ร้องเรียน พนักงานได้มีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้าน
กีฬา เป็นต้น 

▪ ก าหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภัยและอาชวีอนามัยในการ
ท างาน และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้
เป็นมาตรฐาน 

▪ ติดต้ังระบบระบายอากาศภายใน
โรงงาน 

▪ ประกาศแสดงตนเองมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท.8001-2553) 
ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน จังหวัด
นครราชสีมา 

▪ ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์
รัปชัน 

ชุมชน/ สังคม/ 

สิ่งแวดล้อม 

▪ การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
▪ กระบวนการผลิตสินค้า

ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและ
ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค 

▪ การฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้ม 
▪ การจัดการของเสียและ

วัสดุเหลือใช ้
▪ การใช้ทรัพยากร 
▪ การมีส่วนร่วมต่อตา้น

การคอร์รัปชัน 
▪ การจัดการก๊าซเรือน

กระจก 

▪ คืนก าไรสู่สังคม 
▪ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 

▪ เปิดรับฟังความคิดเห็น 

▪ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
▪ กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
▪ ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารของ

บริษัทเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 
▪ ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือ

ร้องเรียน 

▪ การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED 
▪ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสี

เขียว ระดับที ่2 ปฏิบัติการสี
เขียว (Green Activity) 

▪ การน าเม็ดพลาสติกมา Recycle 
ในกระบวนการผลิต 

▪ มีระบบควบคุมน้ าทิ้ง ซ่ึงเป็น
ระบบจัดการของเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร 
นครราชสีมา 

▪ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของ
เสียที่เป็นอันตราย 

▪ มีการควบคุมมลพิษในอากาศ 
และตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

▪ เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน  
▪ มีการจ้างงานคนในท้องที่เพื่อเป็น

การสร้างงาน สร้างรายได ้
▪ สนับสนุนชุมชน และท านุบ ารุง

ศาสนา เช่น การบริจาคเงินและ
สิ่งของให้หน่วยงานภายนอก เป็น
ต้น 
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3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคัญในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการด าเนินกิจการเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกคนในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและข้อก าหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่าง ๆ จากการด าเนินกิจการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 

3. ด าเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการและทบทวนแผนการท างานต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกปี เพื่อพัฒนาระบบ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

4. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ าโดยใช้อย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด  

5. ลดการเกิดของเสยีจากกระบวนการผลิต  
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2564 

 
3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 

บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยบริษัทได้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการพลังงาน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากร 
การควบคุมมลพิษในอากาศ การบริหารจัดการน้ า การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2564 
 
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านสังคม 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม อาทิเช่น นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน นโยบายการพัฒนาบุคลากร นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ และการรักษา
ความลับของลูกค้า เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2564 

 
3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 
 ในปี 2564 บริษัทได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และมอบสวัสดิการที่ดีให้กับ
พนักงาน ได้แก่ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี บริษัทดูแลเรื่องความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดีในการท างานของพนักงาน โดยมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน หรือป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และประเมินความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อน ามา
พัฒนาการบริหารงานบุคคลภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น  

ในปี 2564 บริษัทได้ก าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน (ดูรายละเอีดยที่เว็บไซต์ของบริษัท https://nep.co.th/corporate-
governance/human-rights-policy/ ) โดยยึดมั่นและหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) และหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business 
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and Human Rights: “UNGPs”) ไว้เป็นแนวปฏิบัติ และส่งเสริมการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด โดยให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน 
การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา เช้ือ
ชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง 
และเป็นส่วนหน่ึงของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก  
 ส่วนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทยังไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights 
Due Diligence: HRDD) ตามหลักเกณฑ์ช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) แต่มีแผนที่จะด าเนินการ
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) อย่างเป็นระบบและตามมาตรฐานสากลภายในปี 2565  
 นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา จัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เช่น การจ้างงานคนในชุมชน การจ้างงานคนพิการ การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เป็นต้น 
บริษัทได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ เพื่อสร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการดูแลชุมชนและสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2564 
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4.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
4.1 การวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะการเงิน 
 บริษัทมีผลการด าเนินงานส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 44.42 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563  
ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 24.39 ล้านบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้น 20.03 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.14 เนื่องจาก
สาเหตุหลักท่ีส าคัญ ดังนี้  
 

รายได้จากการขาย/รายได้อื่น  
       บริษัทมีรายได้จากการขายส าหรับปี 2564 เป็นจ านวน 409.45 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายได้จากการขาย 
363.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.54 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

▪ รายได้จากการจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจ านวน 15.57 ล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ประกอบกับบริษัทได้ประมูลงานกระสอบจากลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มอาหารสัตว์ในช่วงไตรมาส
ที ่3 ของปี ส่งผลให้ยอดขายกระสอบพลาสติกมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน 

▪ รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจ านวน 30.05 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.46 เนื่องจากสินค้าประเภท Flexible Packaging นั้น เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย
มากกว่ากระสอบพลาสติก มีขนาดตลาดที่ใหญ่และเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ประจ าวัน        
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจึงมีผลกระทบต่อยอดขายไม่มากนัก อีกท้ังการที่ภาครัฐประกาศปิดสถานบริการและห้างร้านต่าง ๆ
เพื่อหยุดการแพร่ระบาด มีผลให้ลูกค้ากลุ่มข้าวสารที่มี Packing Size ขนาดเล็ก (1kg ,2kg ,5 kg) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ
บริษัท มีการสั่งซื้อถุงข้าวในปริมาณมากขึ้น เพราะผู้บริโภคมีการซื้อข้าวสารไปกักตุนหรือมีการประกอบอาหารในครัวเรือน
มากขึ้น จึงท าให้บริษทัสามารถรักษาระดับยอดขายให้สูงขึ้นกว่าปีก่อนได้ ประกอบกับบริษัทมีการขยายตลาดด้วยการลงทุนใน
เครื่องจักรผลิตซอง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ได้มากข้ึน 

▪ รายได้อื่นส าหรับปี 2564 มีจ านวน 2.49 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 มีจ านวน 3.43 ล้านบาท ลดลง 0.94 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 27.41 ซึ่งไม่มีรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยส าคัญ โดยรายได้อื่นของบริษัท ส่วนใหญ่มาจากการขายของเสีย
(Waste) ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ขยะทั่วไป และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน 
สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทสินค้า                             หน่วย:ล้านบาท  
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ต้นทุนขาย และก าไรขั้นต้น 
ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนขาย 433.33 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีต้นทุนขาย 365.86 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 

67.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.44 ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.54 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่มากกว่ายอดขาย หรือ    
มีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 5.83 ในขณะที่ปี 2563 มีผลขาดทุนขั้นต้นในอัตรา    
ร้อยละ 0.56 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากยอดขายกระสอบพลาสติกที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้
ก าลังการผลิตไม่ครอบคลุมกับต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนส าคัญและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต  คือ      
การควบคุมของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งจากการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง จ านวนการสั่งซื้อต่อออเดอร์ที่ลดลง ก็ยิ่งท าให้เกิดของ
เสียในปริมาณที่สูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนั้น ราคาวัตถุดิบหลักหรือเม็ดพลาสติกในปี  2564 มีความผันผวนสูง และมีการปรับตัวสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่องตามราคาน้ ามันโลก ส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขาย ซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการพยากรณ์ราคาวัตถุดิบ มีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบล่วงหน้า และมีก าหนดราคาขายให้สอดคล้องกันเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ตาม แต่การปรับราคาขายขึ้นในอัตราเดียวกับราคา
วัตถุดิบนั้นก็เป็นสิ่งที่ท าได้ยากในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ในปี 2564 กระสอบพลาสติกมีผลขาดทุนข้ันต้นในอัตราร้อยละ 
10.75 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging มีก าไรขั้นต้นในอัตราร้อยละ 0.4  

โดยพื้นฐานของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกจะมีอัตราก าไรขั้นต้น หรือมีส่วนต่างระหว่างราคาขาย -ต้นทุน ที่ต่ าอยู่แล้ว   
โดยในอุตสากรรมนี้จะมีอัตราก าไรขั้นต้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8-10 การควบคุมต้นทุนการผลิตให้เกิดการประหยัดต่อขนาด หรือ 
Economy of Scale จึงเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อมีผลกระทบจากยอดขายที่ลดลง หรือเกิดการสูญเสียในปริมาณที่มากกว่าปกติ จึงส่งผลให้มี
ผลขาดทุนขั้นต้นเกิดขึ้นได้ แต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์  Flexible Packaging นั้น เป็นสินค้าที่มีอัตราก าไรขั้นต้น หรือมีส่วนต่างระหว่าง
ราคาขาย-ต้นทุน ที่มากกว่า จึงยังคงมีก าไรขั้นต้นเกิดขึ้น แต่ยังอยู่ในอัตราที่ต่ ากว่าการประมาณการไว้ ซึ่งหากบริษัทสามารถเพิ่ม
ยอดขายของผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging ให้สูงขึ้น และสามารถควบคุมของเสียให้อยู่ในมาตรฐานได้แล้วนั้น ก็จะยิ่งส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์นี้มีอัตราก าไรขั้นต้นที่สูงข้ึนได้อีก 

ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทจึงมีโครงการที่จะปรับรูปแบบทางธุรกิจการขายกระสอบพลาสติกในลักษณะ Outsourcing หรือ 
Trading จากที่บริษัทมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว โดยการว่าจ้างผลิตจากผู้ผลิตรายอื่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจแทนที่การผลิตเอง ซึ่งเป็น 
การขจัดความเสี่ยงในด้าน Economy of Scale และการควบคุมของเสียที่บริษัทยังไม่สามารถควบคุมได้ และจะยังคงมุ่งเน้นการ     
เพิ่มยอดขาย และเร่งขยายตลาดบรรจุภัณฑ์  Flexible Packaging เพื่อเติมเต็มก าลังการผลิตที่ยังว่างอยู่ ให้ครอบคลุมต้นทุนคงที่  
(Fixed cost) โดยบริษัทได้มีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่  เพื่อเพิ่มคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีการก าหนด
มาตรฐานในการผลิต การใช้วัตถุดิบ รวมถึงการควบคุมของเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด   

 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 11.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.77 ของยอดขาย เปรียบเทียบกับปี 2563   
มีต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 11.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.06 ของยอดขาย ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับยอดขายที่สูงขึ้น แต่หากเทียบเป็นสัดส่วนจากยอดขาย จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการจัดจ าหน่ายได้ดี   
กว่าปีก่อน 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 52.33 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.70 ของรายได้ เทียบกับปี 2563 มีค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 44.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.20 ของรายได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้นกว่าปีก่อน 7.53 ล้านบาทและมีอัตรา
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ที่สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้ เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้วยโครงการเกษียณอายุพนักงานก่อนก าหนด และ 
มีค่าชดเชยพนักงานบางส่วนเพ่ือให้องค์กรเกิดความกระชับ 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2564 บริษัทมีค่าตอบแทนผู้บริหาร 14.11 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 มีค่าตอบแทนผู้บริหาร 12.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

1.34 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.51 เนื่องจากบริษัทมีการว่าจ้างบุคลากรในระดับบริหารเพิ่มขึ้น ในส่วนของฝ่ายการตลาดและขาย 
และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งเน้นการขยายตลาด เพิ่มยอดขายในอนาคตตามแผนธุรกิจ  

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.73 ล้านบาทเทียบกับปี 2563 มีจ านวน 0.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทจะเป็นดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ และดอกเบี้ยจากการซื้อวัตถุดิบโดยช าระ
ผ่านธนาคาร (TR) ทั้งนี้ บริษัทได้ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน และเงินกู้ระยะยาวจากต่างประเทศครบทั้งจ านวนแล้ว  
จึงไม่มีดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพิ่มเติมอีก 

 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายแยกตามประเภท                                                    หน่วย:ล้านบาท 

 
 
ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมในปี 2564 มีจ านวน 55.48 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีจ านวน 43.64 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 11.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.13 เนื่องจากบริษัทมีการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทร่วมมีผล
ก าไรที่ดีกว่าปีก่อน โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.60 
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รายจ่ายเพื่อการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในปี 2564 บริษัทได้มีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดและการแข่งขัน โดยเริ่มก่อตั้งหน่วยงาน   

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ท าให้บริษัทมีรายจ่ายเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตามค าแนะน าหรือค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม 2564  ดังต่อไปนี้ 

รายจ่าย          จ านวนเงิน 
1. เงินเดือนหรือค่าจ้างบุคคลากร    1,892,291 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา            470,813 บาท 
รวมรายจ่ายในการวิจยัและพัฒนา       2,363,104 บาท 

 ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความส าคัญในการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น จะสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในสภาวะการตลาดที่รุนแรงมากขึ้น และยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของบริษัทได้อีกด้วย การวิจัยและพัฒนาของบริษัทยังได้ท าการทดสอบวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน     
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดของเสียในกระบวนการผลิต หรือความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบไม่ทันต่อความต้องการใช้ รวมถึงการพิจารณาหา
เครื่องจักรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดแรงงานคน 

อีกทั้งบริษัทยังได้ศึกษาวัตถุดิบหรือสินค้าทดแทนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Bio-Plastic หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะมา
แทนท่ีในอนาคต เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
 
ฐานะทางการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 
สินทรัพย์รวม   

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 784.79 ล้านบาท ลดลงจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 4.87 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.62 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ดังนี ้

 
สินทรัพย์หมุนเวียน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 136.04 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2563 จ านวน 8.97 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 6.19 ซึ่งเป็นสาระส าคัญจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง 23.41 ล้านบาท สืบเนื่องจากผลประกอบการ
ที่มีผลขาดทุน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 14.97 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.) ซึ่งเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับ
ยอดขายที่สูงข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

• อายุลูกหนี้การค้าและนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัท 
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กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน หนว่ย : ลา้นบาท

2564 2563

ยังไมค่รบก าหนดช าระ 1.57 2.50

เกินวันครบก าหนดช าระ นอ้ยกว่า 3 เดือน 1.78 2.41

บคุคลหรือกิจการอ่ืน หนว่ย : ลา้นบาท

2564 2563

ยังไมค่รบก าหนดช าระ 37.18 28.45

เกินวันครบก าหนดช าระ นอ้ยกว่า 3 เดือน 17.83 10.01

เกินวันครบก าหนดช าระ 3-6 เดือน 0.18 0.01

เกินวันครบก าหนดช าระ 6-12 เดือน 0.04 0.04

เกินวันครบก าหนดช าระ มากกว่า 12 เดือน 0.06 0.52  
 

ส าหรับลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จ านวนรวม 3.35 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ 1.57 ล้านบาท 
และ เกินก าหนดช าระ น้อยกว่า 3 เดือน 1.78 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากในการด าเนินธุรกิจโดยปกติอาจมี
ระยะเวลาช าระหนี้จริงที่นานกว่าเครดิตเทอมไปบ้าง จากรอบระยะเวลาการวางบิล จ่ายเช็ค ที่แต่ละบริษัทก าหนด 

ในส่วนลูกหนี้บุคคลหรือกิจการอื่น ประกอบด้วย หนี้ที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ 37.18 ล้านบาท เกินก าหนดช าระ น้อยกว่า     
3 เดือน 17.83 ล้านบาท เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน มีจ านวน 0.18 ล้านบาท เกินก าหนดช าระ 6-12 เดือน มีจ านวนเพียง 0.04    
ล้านบาท และมีลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน จ านวนเพียงแค่ 0.06 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าลูกหนี้ที่เกินวันครบก าหนด
ช าระมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป มีจ านวนลดลงกว่าปีก่อน แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้ท่ีดีขึ้น 

 นโยบายการให้สินเชื่อหรือเครดิตเทอมของบริษัท จะพิจารณาจากจ านวนการสั่งซื้อและฐานะทางการเงินของลูกค้า โดยใน   
ปี 2564 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 45 วัน เร็วข้ึนกว่าปีก่อน และสอดคล้องกับนโยบาย ดังน้ี 

▪ ลูกค้ารายบุคคล   เงินสด (ช าระล่วงหน้า50% ก่อนส่งมอบ 50% ) 
▪ ลูกค้ารายย่อย-ขนาดกลาง  15 - 30 วัน 
▪ ลูกค้ารายใหญ่   30 - 60 วัน 

ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการติดตามลูกหนี้อย่างเป็นระบบตั้งแต่พนักงานขาย แผนกการเงิน และเจ้าหน้าที่กฏหมาย โดย
พิจารณาจากอายุของลูกหนี้และมีนโยบายการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเมื่ออายุของลูกหนี้เกินกว่า 360 วัน  

• สินค้าคงเหลือ 
บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 จ านวน 40.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.71 ล้านบาท หรือลดลง   

ร้อยละ 1.73 โดยมีรายละเอียด (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.) ดังนี ้
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สินคา้คงเหลือ หนว่ย : ลา้นบาท

2564 2563

สินคา้ส  าเร็จรูป 12.53 16.69

สินคา้ระหว่างผลิต 11.10 4.03

วัตถุดิบ 19.65 21.78

วัสดุ 2.12 2.10

รวม 45.40 44.60

หกั คา่เผ่ือการเสื่อมสภาพฯ (4.94) (3.42)

สุทธิ 40.46 41.18  
 
สินค้าส าเร็จรูปมีจ านวน 12.53 ล้านบาท ลดลง 4.16 ล้านบาท สอดคล้องกับระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยที่เร็วขึ้นจาก     

15 วัน เป็น 12 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการติดตามการส่งมอบสินค้าได้ดีขึ้นกว่าปีก่อน สินค้าระหว่างผลิตมีจ านวน 
11.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.07 ล้านบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายและการผลิตที่มากขึ้น วัตถุดิบมีจ านวน 19.65 ล้านบาท 
ลดลง 2.13 ล้านบาท และในส่วนวัสดุและอะไหล่มีจ านวนไม่แตกต่างจากปีก่อน ซึ่งเป็นการจัดเก็บอะไหล่ที่ส าคัญเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากการหยุดชะงักของการผลิต 

ในป ี2564 มีการหักค่าเสื่อมสภาพและการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นจ านวน 4.94 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบาย ดังน้ี 
▪ วัตถุดิบอายุการจัดเก็บเกิน 360 วัน : ตั้งเสื่อมสภาพ (มูลค่าที่ขายเป็นของเสีย) 
▪ สินค้าส าเร็จรูปอายุการจัดเก็บเกิน 180 วัน : ตั้งเสื่อมสภาพหรือด้อยค่า (มูลค่าที่ขายเป็นของเสียหรือเกรดบี) 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 648.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64 ซึ่งสาระส าคัญเป็น

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 15.77 ล้านบาท จากการได้รับส่วนแบ่งก าไรมากข้ึนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่ดี
ขึ้นกว่าปีก่อน และบริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 12.42 ล้านบาท โดยมีสาระส าคัญจาก
การตัดค่าเสื่อมราคาประจ าปี  

 
หนี้สินรวม  

บริษัทหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 122.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่  31 ธันวาคม 2563 จ านวน     
35.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.20 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ดังนี ้

 
หนี้สินหมุนเวียน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 114.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.26 ซึ่งสาระส าคัญ
มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นส าหรับซื้อวัตถุดิบ (TR) และเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากบริษัทมีการขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้
ให้นานขึ้นเพื่อบริหาร Cash Cycle ให้สมดุลกับระยะเวลาการขายสินค้าและระยะเวลาการเก็บหนี้ โดยปัจจุบันบริษัทได้รับเครดิตเทอม
จากผู้ขายวัตถุดิบเป็นระยะเวลา 45 - 90 วัน และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทสั่งวัตถุดิบมาส ารองไว้ในช่วงเวลาที่ราคาปรับตัว
สูงขึ้น ประกอบกับยอดขายท่ีสูงขึ้นท าให้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นด้วย 
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หนี้สินไม่หมุนเวียน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 8.25 ล้านบาท ลดลง 3.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.35 ซึ่งเป็นการลดลงจาก

การจ่ายช าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อตามปกติ และจากการค านวณประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงานลดลง เนื่องจาก
โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดเพื่อลดจ านวนแรงงานท่ีไม่จ าเป็น 

ทั้งนี้ จากปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ช าระคนืเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบนัการเงิน และเงินกู้ระยะยาวจากต่างประเทศครบท้ังจ านวน
แล้ว และไม่ได้มีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 662.02 ล้านบาท ลดลงจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 40.07 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 5.71 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในปี 2564 เป็นจ านวน 40.07 ล้านบาท 

  
กระแสเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดเทียบเท่าเงินสด จ านวน 34.82 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จ านวน  
23.41 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่ได้มาและใช้ไป ดังนี้ 

 
กระแสเงินสดใช้ไปในการด าเนินงาน    

ในระหว่างปี 2564 ใช้ไป จ านวน 55.53 ล้านบาท โดยในปี 2564 บริษัทมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายอยู่ 55.47 ล้านบาท ซึ่ง
สาเหตุหลักที่มีกระแสเงินสดติดลบ (ใช้ไป) ในการด าเนินงาน เป็นผลมาจากการขาดทุนในการขายสินค้า (ต้นทุนสูง) ทั้งนี้ บริษัทได้มี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดทุนตามที่ได้ช้ีแจงไว้ข้างต้น นอกจากน้ันยังมีการบริหารลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และลูกหนี้หมุนเวียน
อื่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อบริหารวงจรกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จ านวน 30.76 ล้านบาท โดยสาระส าคัญในปี 2564 บริษัทได้รับเงินปันผลจาก
บริษัทร่วมเป็นจ านวน 43.86 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทมีการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเป็นจ านวน 4.15 ล้านบาท และช าระ
ค่าเครื่องใหม่ จ านวน 9.91 ล้านบาท ส าหรับโครงการที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2564  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

ในปี 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นจ านวน 1.36 ล้านบาท โดยมีสาระส าคัญจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน หรือ ทรัสต์รีซีทส์ (TR) ที่บริษัทใช้ส าหรับการซื้อวัตถุดิบ โดยที่บริษัทไม่ได้มีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เพิ่มเติมอีก 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 1.19 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2563 และ 2562 (1.90 และ 2.77 ตามล าดับ) ซึ่งมี
สาเหตุหลักจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจากผลขาดทุนของบริษัท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีสภาพคล่องอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 

   
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 0.81 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2563 และ 2562 (1.34 และ 2.12 
ตามล าดับ) ซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกับที่กล่าวไว้ในหัวข้อ อัตราส่วนสภาพคล่อง โดยอัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีความสามารถใน
การช าระหนี้ทางการค้าและเจ้าหนี้อ่ืนได้ในระดับปานกลาง ซึ่งนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาด้านผลการขาดทุนจากการด าเนินงานแล้ว 
ในปี 2564 บริษัทยังมีแนวทางในการบริหารลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้า เพื่อให้วงจรเงินสด (Cash Cycle) ต่ าลง 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 
 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 8.05 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่เท่ากับ 7.67 เท่า และมีระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ย 45 วัน ลดลงจากปี 2563 ที่เท่ากับ 48 วัน เป็นผลเนื่องมาจากการที่บริษัทมีกระบวนการในการคัดกรองลูกค้า และติดตาม
การเก็บช าระเงินจากลูกหนี้การค้าได้เป็นอย่างดี 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ และระยะเวลาช าระหนี้ 

บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 4.7 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลาช าระหนี้ 77 วัน นานกว่าปี 2563 ที่
มีระยะเวลาช าระหนี้เท่ากับ 71 วัน เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ด้วยการใช้เงินฝาก
ประจ าเป็นหลักประกัน ซึ่งจะมีต้นทุนหรืออัตราดอกเบี้ยเมื่อหักกลบกันแล้วเท่ากับ 1% ต่อปี และมีระยะเวลาการท า T/R นานถึง    
120 วัน ซึ่งจากการค านวณแล้วบริษัทจะมีต้นทุนการซื้อวัตถุดิบที่ต่ ากว่าการซื้อโดยขอเครดิตเทอมจากผู้ขายโดยตรง ในขณะที่สามารถ
เพิ่มระยะเวลาการช าระเงินให้ยาวขึ้นได้ นอกจากน้ัน ในการซื้อวัตถุดิบส าหรับการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท
ได้ต่อรองผู้ขายในการขอเครดิตเทอมให้ยาวขึ้นเป็น 45-90 วัน เพื่อสอดคล้องกับการแข่งขันในตลาด และเครดิตเทอมที่บริษัทให้กับ
ลูกค้า ส่งผลให้ในภาพรวมบริษัทมี Cash cycle เท่ากับ (20) วัน หรือสามารถด าเนินการขายสินค้าและเก็บหนี้ได้เร็วกว่าระยะเวลาการ
ช าระหนี้ 20 วัน ดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา  

 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) 

รายการ 2564 2563 2562 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 0.19 0.12 0.11 

 
ในปี 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น  35.20 ล้านบาท (ปี 2563 เท่ากับ 122.77 ล้านบาท ปี 2563 เท่ากับ 87.57       

ล้านบาท) และในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 40.07 ล้านบาท จากการที่บริษัทยังมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน จึงท าให้มีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเท่ากับ 0.19 เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีต่ าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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จากสัดส่วนดังกล่าวจะเห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินท่ีต่ า เนื่องจากไม่มีหนี้สินระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน ทั้งนี้
แหล่งเงินทุนของบริษัทจึงมาจากการเพิ่มทุนในปี 2559 และ ปี 2561 เพื่อใช้ในการลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายกิจการ และใช้ใน
กิจกรรมด าเนินงานของบริษัทในระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท าก าไร นอกจากนั้นบริษัทยังได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
เป็นประจ าในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

 
การด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท 

บริษัทประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง ตั้งแต่บริษัทยกเลิกสายการผลิตกระสอบปอ และธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์ คงเหลือเพียงธุรกิจกระสอบพลาสติก ซึ่งไม่สามารถสร้างรายได้ ได้มากพอ ส่งผลให้มีกระแสเงินสดในการด าเนินงานติด
ลบ และมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (เครื่องหมาย C) 

บริษัททราบถึงสถานการณ์ของผลการด าเนินงานบริษัท จึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมี
ผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี ้

• การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ โดยในปี 2560 บริษัทได้เปิดสายการผลิตใหม่ ได้แก่ สายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible 
Packaging) ซึ่งมีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับบริษัท และในปี 2561 บริษัทได้
ขยายก าลังการผลิต Flexible Packaging จากการเพิ่มประเภทสินค้า ท าให้บริษัทมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  
ยอดขายสูงขึ้น มีการขาดทุนจากการด าเนินงานลดลง ซึ่งการขยายก าลังการผลิตด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

• การลดต้นทุนในการด าเนินงาน โดยบริษัทได้ปรับปรุงศักยภาพทางด้านการผลิต ทั้งสินค้ากระสอบพลาสติกและสินค้า 
Flexible Packaging เพื่อคุณภาพของสินค้า ลดต้นทุนการผลิตและลดของเสีย นอกจากนั้น บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการ
จัดการใหม่ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กระชับและรวดเร็วข้ึน 

• จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะเห็นได้ว่าสาเหตุหลักที่บริษัทขาดทุน เป็นผลมาจากการผลิตและขายกระสอบพลาสติก 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราก าไรขั้นต้นต่ า การควบคุมต้นทุนการผลิตให้เกิดการประหยัดต่อขนาด หรือ Economy of Scale เป็น 
สิ่งส าคัญ ซึ่งก าลังการผลิตกระสอบพลาสติกของบริษัทนั้น ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม การแข่งขัน    
ด้านราคาหรือการควบคุมต้นทุนจึงท าได้ยาก ดังนั้น ในปี 2564-2565 บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะปรับรูปแบบการขายกระสอบ
พลาสติก เปลี่ยนเป็นการ Outsourcing หรือ Trading แทนที่การผลิตเอง โดยการให้เช่าหรือขายเครื่องจักรผลิตกระสอบ
พลาสติกของบริษัทให้กับผู้ผลิตรายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีก าลังการผลิตมากพอ เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัท ซึ่ง
จะส่งผลให้บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นที่ค่อนข้างแน่นอนจากการขายกระสอบพลาสติก (จากที่ในอดีตมีผลขาดทุนมาโดยตลอด) 
สามารถมุ่งเน้นการตลาดเพื่อขยายกลุ่มลูกค้า Flexible Packaging ได้อย่างเต็มที่ และลดค่าใช้จ่ายที่เป็น Fixed Cost ของ
บริษัทลงได้อีกด้วย 

 
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 
แนวโน้มปี 2565 

บริษัทมีนโยบายที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง โดยมุ่งเน้นการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง อัตราก าไร
ขั้นต้นสูง ใช้แรงงานน้อย ประกอบกับขยายกิจการในส่วนสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) และมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตในด้านต่าง ๆ ท้ังการลดของเสีย ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ และเพิ่มคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ ได้จัดท า
แผนการตลาดและขาย เพื่อขยายฐานลูกค้าส าหรับสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมาก
ยิ่งข้ึน โดยมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรและติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2564 เพื่อเพ่ิมความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้ 
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▪ เครื่องท าซองแบบ 3-Side seal : ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มก าลังการผลิตแล้ว เครื่องจักรดังกล่าวจะสามารถผลิตถุง
ข้าวแบบ Matt LL // LL ซึ่งเป็นถุงลักษณะที่สามารถน าไป recycle ได้ ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และมีผู้ผลิตได้  
น้อยราย จึงเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกทางหนึ่ง 
 

▪ เครื่องไดคัท และ ติดจุก : สามารถตัดตามรูปทรงที่ต้องการ และติดจุกรูปแบบต่าง  ๆ เหมาะกับสินค้าประเภทเจลลี่   
น้ าผลไม้ น้ ายาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น  
 

▪ เครื่องท าซองไปรษณีย์ : ทั้งแบบซองธรรมดา และแบบ Air bubble ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่มีการสั่งซื้อ
สินค้าผ่านช่องทาง Online มากขึ้น จึงมีความต้องการใช้ซองดังกล่าวในการขนส่งสินค้า และยังมีผู้ผลิตน้อยรายใน
ประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะน าเสนอขายลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม Logistic และเปิดช่องทางขาย Online เพิ่มเติม 

 
▪ เครื่องท าซองแบบก้นเรียบ หรือ Flat bottom : เป็นเทคโนโลยีการท าซองแบบใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ เพื่อให้ซองสามารถ

ตั้งได้สวยงามบนช้ันวาง เหมาะส าหรับกลุ่มสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงและกาแฟ เป็นบรรจุภัณฑ์ระดับ Premium มีความ
สวยงามและมีราคาค่อนข้างสูงกว่าบรรจุภัณฑ์แบบอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทอยู่แล้ว 
การเพิ่มสินค้าระดับ Premium จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทและเป็นการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร 

 
ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
 ส่วนส าคัญของแผนการด าเนินงานในปี 2565 คือการเพิ่มยอดขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ให้เพิ่มขึ้นเป็น
เท่าตัว โดยการขยายทีมการตลาดและขายเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และเพิ่มรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตามที่รายงานไว้ข้างต้น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อาจเกิ ด
จากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่มีความล่าช้าไปจากแผน หรือผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด จะส่งผลกระทบ
ต่อการขยายตลาดและเพิ่มยอดขายได้  
 ทั้งนี้ บริษัทได้ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาของ
โครงการ รวมทั้งได้ว่าจ้างบุคลากรในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความช านาญ ซึ่งจะเห็นจากการรายงานว่าบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ในการวิจัยและพัฒนาสูงขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ของบริษัทจะมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
 นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความส าคัญกับทิศทางของผู้บริโภคในอนาคต และกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลาสติก 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอาจจะยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทผลิตอยู่ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการศึกษา
เตรียมการ เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าวท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 

 
4.3 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
4.3.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผู้สอบบัญชีโดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากัด มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นเง่ือนไขในรายงานตรวจสอบงบการเงินนี้  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ทั้งงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีร าคาทุน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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รายงานงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562-2564 
ปี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ิ ส านักงานตรวจสอบบัญช ี เลขทะเบยีน ความเห็นในรายงานการสอบบญัช ี

2562 นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ ์ บจก.สอบบัญชีธรรมนิต ิ 4752 ไม่มเีงื่อนไข 
2563 นางสาวชุตินันท์  กอประเสริฐถาวร บจก.สอบบัญชีธรรมนิต ิ 9201 ไม่มเีงื่อนไข 
2564 นางสาวชุตินันท์  กอประเสริฐถาวร บจก.สอบบัญชีธรรมนิต ิ 9201 ไม่มเีงื่อนไข 

 
4.3.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรพัย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
งบดลุ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 34.82       4.44     58.23      7.37     35.58      4.39     
เงนิลงทุนชัว่คราว -        -     -       -     45.00      5.55     
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 58.51       7.46     43.54      5.51     69.30      8.55     
สนิคา้คงเหลอื 40.47       5.16     41.18      5.21     44.01      5.43     
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 2.24        0.29     2.06        0.26     2.27        0.28     
สินทรพัยห์มนุเวียนรวม 136.04      17.33    145.01     18.36    196.16     24.19    

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค า้ประกนั 30.09       3.83     30.00      3.80     30.00      3.70     
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 427.85     54.52    412.09    52.18    378.14    46.63    
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 174.94     22.29    187.36    23.73    204.51    25.22    
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 9.51        1.21     9.90        1.25     - -
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 6.37        0.81     5.31        0.67     2.10        0.26     
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนรวม 648.76      82.67    644.66     81.64    614.75     75.81    
สินทรพัยร์วม 784.80      100.00  789.68     100.00  810.92     100.00  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 18.68       2.38     13.06      1.65     15.36      1.89     
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 92.61       11.80    59.48      7.53     54.46      6.72     
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิและสญัญาเช่าซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระในหนึง่ปี 2.84        0.36     3.31        0.42     1.04        0.13     
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 0.39        0.05     0.37        0.05     -       -     
หน้ีสินหมนุเวียนรวม 114.52      14.59    76.22       9.65      70.86       8.74      
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิและสญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ 3.42        0.44     3.80        0.48     1.47        0.18     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4.83        0.62     7.55        0.96     7.35        0.91     
หน้ีสินไม่หมนุเวียนรวม 8.25          1.05      11.35       1.44      8.82         1.09      
หน้ีสินรวม 122.77      15.64    87.57       11.09    79.68       9.83      

ทุนจดทะเบียน 2,808.14   2,808.14  2,808.14  
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 2,325.38   2,325.38  2,325.38  
สว่นต ่ากว่ามลูค่าหุน้สามญั (571.70) (571.70) (571.70)
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีห่มดสทิธกิารใช้ 37.89       37.89      37.89      
ขาดทุนสะสม (1,129.55) (143.93) (1,089.47) (137.96) (1,060.34) (130.76)
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 662.02      84.36    702.10     88.91    731.23     90.17    
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 784.80      100.00  789.67     100.00  810.91     100.00  

งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
25622563ปี 2564
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

งบก าไรขาดทนุ
รายไดจ้ากการขาย 409.45     99.40    363.83    99.07    406.64    99.30    
รายไดอ้ืน่ 2.49        0.60     3.43        0.93     2.86        0.70     
รายได้รวม 411.94      100.00  367.26     100.00  409.50     100.00  
ตน้ทุนขาย 433.33     105.19  365.86    99.62    402.91    98.39    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 11.34       2.75     11.12      3.03     13.28      3.24     
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 52.33       12.70    44.80      12.20    56.34      13.76    
ขาดทุนจากการขายและจากการดอ้ยค่าทรพัย์สนิ -        -     -       -     3.94        0.96     
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 14.11       3.43     12.77      3.48     14.38      3.51     
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 0.73        0.18     0.74        0.20     1.50        0.37     
ค่าใช้จ่ายรวม 511.84      124.25  435.29     118.52  492.35     120.23  
สว่นแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 55.48       13.47    43.64      11.88    30.69      7.49     
ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -เฉพาะกจิการ 4.34        1.05     -       -     (0.94) (0.23)
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั-บรษิทัรว่ม -        -     -       -     (0.30) (0.07)
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (40.08) (9.73) (24.39) (6.64) (53.40) (13.04)

หน่วย : ลา้นบาท

งบกระแสเงนิสด

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1.36        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ

งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

58.92
(6.34)
22.65

2562

(43.95)

10.15
(21.96)

2562

(32.13)

2563

2563

(29.93)

(23.41)

ปี 2564

2564

(55.53)
30.76
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4.3.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 2564 2563 2562
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.19                   1.90                   2.77                   
อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เท่า) 0.81                   1.34                   2.12                   
อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด (เท่า) (0.58) (0.41) (0.40)
อตัรส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 8.05                   7.67                   7.36                   
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 45                     48                     50                     
อตัราส่วนหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 30                     25                     29                     
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 12                     15                     12                     
อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี้ (เท่า) 5                       5                       6                       
ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 77                     71                     61                     
Cash cycle (วนั) (20) (9) 1                       
อตัราส่วนแสดงความสามารถการท าก าไร (Profitability Ratio)
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) (5.83) (0.56) 0.92                   
อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) (10.67) (6.50) (12.46)
อตัราก าไรสุทธ ิ(%) (10.85) (6.70) (12.83)
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น (%) (6.71) (3.47) (7.13)
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) (5.65) (3.05) (6.16)
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร (%) (24.52) (12.45) (23.12)
อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย์ (เท่า) 0.52                   0.45                   0.48                   
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน
อตัราหนี้สนิต่อส่วนผูถ้อืหุ้น (เท่า) 0.19                   0.12                   0.11                   
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5.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 

5.1  ข้อมูลทั่วไป 
 นำยทะเบียนหลักทรัพย์  
 ช่ือบริษัท :   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ที่ตั้งส านักงาน :   93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก  
    แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
    โทรศัพท์  0-2009-9999   
  
 ผู้สอบบัญชี 
 ช่ือผู้สอบบัญชี :   นางสาวชุตินันท ์   กอประเสริฐถาวร   ผู้สอบบัญชีเลขท่ี  9201 หรือ 
    นางสาวโชติมา กิจศิรกร  ผู้สอบบัญชีเลขท่ี  7318  หรือ 
    นางสาววันนิสา   งามบัวทอง  ผู้สอบบัญชีเลขท่ี  6838   หรือ 

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทสอบบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี
รับผิดชอบจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

 ช่ือบริษัท :   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
 ที่ตั้งส านักงาน :   178 อาคารธรรมนิติ ช้ัน 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ  
    เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
    โทรศัพท์  0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0560 

5.2  ข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 -ไม่มี- 
5.3 ข้อพิพำททำงกฎหมำย 
 -ไม่มี- 
5.4  ตลำดรอง 
 -ไม่มี- 
5.5 สถำบันกำรเงินที่ติดต่อประจ ำ 
 -ไม่มี- 
                  
             
 
 
  



ส�วนที่ 2
การกํากับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2 
การก ากับดูแลกิจการ 

 
6. นโยบายการก ากับดูแลกจิการ  

บริษัทได้เล็งเห็นความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Good Corporate Governance) เพื่อให้บริษัทมี
ระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท ช่วยสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ รวมถึงการติดตามประเมินผล และดูแลการ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท โดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
ได้รับทราบและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ
บริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง บริษัทได้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทั่ว
ทั้งองค์กรรับทราบ โดยแจกเป็นคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมท้ังติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยในปี 2564 
ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดท่ีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น 
 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ 
 ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งต้อง
ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วย
พัฒนาและก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และ
งบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีก ากับดูแล หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ข้อบังคับของบริษัทก าหนดเรื่องการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

• ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละ  
หลาย ๆ คน รวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได ้ตามแตท่ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละ
คราว ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้ 

• การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงช้ีขาด 
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2. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่ง จะเลือกตั้งให้เข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้ 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

3. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นต าแหน่งเมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน 

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

• ศาลมีค าสั่งให้ออก 
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกใบถึงบริษัท ทั้งนี้ 

คณะกรรมการสามารถเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนเข้าเป็น
กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการใหม่มีวาระเท่ากับ
กรรมการเดิมที่ลาออก ซึ่งมติของคณะกรรมการบริษัทในการแตง่ตั้งกรรมการใหม่ตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสยีงม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน่้อยกว่าสามใน
สี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไมน่้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร 

คณะกรรมการบริษัทจะต้องก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี  

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น 

ส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้
พิจารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย 

 
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ 

• การถ่วงดุลอ านาจของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลการท างานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน โดยได้
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
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กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลโดยสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

• การถ่วงดุลอ านาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร กรรมการที่เป็น

ผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ านาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ านวน 9 ท่าน (ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จ านวน 4 ท่าน) 
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ท่าน 

 
การพัฒนากรรมการ 

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ท้ังที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(“IOD”) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร 
Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ
เพื่อแจ้งหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ 

โดยในปี 2564 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล ชื่อหลักสูตร 

1. นางวรนุช ภู่อิ่ม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 180/2021 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 303/2021 
3. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2021 
4. พลโท จิรภัทร มาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021 
5. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021 

 
กรรมการบริษัทท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD มีดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 
1. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  FND 8/2004, DAP 6/2003, DCP 40/2004, ACP 6/2005, CGI 4/2016 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ  DAP 161/2019, DCP 303/2021 
3. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล DCP 258/2018, AACP ปี 2561 
4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา DCP 25/2002 
5. พลโท จิรภัทร มาลัย DAP 188/2021 
6. นายสุนทร พจน์ธนมาศ DCP ปี 2547 
7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์ CSP11/2005, ACPG20/2015, DAP137/2017, AACP27/2017, 

HRP15/2017, BNCP 4/2018, DCP 271/2019, ITG 12/2019, RCL 25/2021 
  8. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ DAP 188/2021 
  9. นางวรนุช ภู่อิ่ม DAP 180/2021 
 10. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม DAP 161/2019 
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ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 
 11. นายสุทธิพร จันทวานิช -- 
 12. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี DCP 241/2017 

หมายเหตุ  -  รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวขอ้ “7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ” 

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี อาทิ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการด าเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ี เป็นต้น รวมถึงรับฟังบรรยายจากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต นอกจากน้ี บริษัทยังได้สนับสนุน
ให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จาก IOD หรือหลักสูตรสัมมนาอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ 
 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

และผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนดความรู้
ความสามารถ (Competency) และประสบการณข์องแต่ละต าแหน่งเพื่อคัดเลือกผูบ้ริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลอ้งตามที่ก าหนด สามารถ
สืบทอดงานของแต่ละต าแหน่งได้ โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาลด Competency Gap เป็นรายบุคคล โดย
มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตาม อบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดต าแหน่ง ท้ังในต าแหน่งกรรมการ 
และผู้บริหารระดบัสูง และก าหนดให้กรรมการผูจ้ัดการเป็นผูร้ายงานผลการปฏบิัติงานและผลการพัฒนารายบุคคลตอ่คณะกรรมการสรร
หาฯ ปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แล้ว
รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 1 ครั้ง 
 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการโดยให้กรรมการจัดท ารายงานเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและให้มีการทบทวนรายงานอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องรายงานทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังน้ี 
o กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องจัดท ารายงานการมีส่วนได้

เสียให้กับบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
o เมื่อมีกรรมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้รายงานภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดย

ระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าไร 
o ให้เลขานุการบริษัทด าเนินการจัดส่งส าเนาการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่
กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท 

o ทุกสิ้นปี ให้เลขานุการบริษัทจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้กรรมการและผู้บริหาร เพื่อยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูล ส าหรับใช้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท 
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การประเมินผลการปฏบิัติหน้าที่ของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อช่วย

ให้คณะกรรมการได้ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา และสามารถน ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
โดยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 

1.  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล และคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.  เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนด ารงต าแหน่ง เมื่อกรรมการทุกท่านท าแบบประเมินผลแล้ว จึงส่งให้เลขานุการ
บริษัทสรุปผลและน าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหมวด ดังนี้ 
คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 85   หมายความว่า “ดมีาก” 
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 75-84  หมายความว่า “ด”ี 
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 65-74  หมายความว่า “ค่อนข้างดี” 
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 50-64  หมายความว่า “พอใช้” 
คะแนนอยู่ในช่วงต่ ากว่าร้อยละ 50   หมายความว่า “ควรปรับปรุง” 

เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด สรุปได้ดังนี้ 
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องที่ท าให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ  
(2) การประชุมคณะกรรมการได้ด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ให้ความส าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนอย่าง

เพียงพอ  
(4) เรื่องอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและ

ผู้บริหาร เป็นต้น  
เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด สรุปได้ดังนี้ 
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
(2) การประชุมคณะกรรมการ 
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด สรุปได้ดังนี้ 
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องที่ท าให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ  
(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไดใ้ห้ความส าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน

อย่างเพียงพอ  
ส าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการประเมนิผลด้วยตนเอง 

(Audit Committee Self-Assessment) และรายงานผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่
ละเมิดลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทถือว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการควบคุมบริษัท โดยผ่านวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตน และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยเหตุนี้  บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยค านึงถึงการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน  โดยไม่ตั้ง
ข้อจ ากัด หรือกระท าการที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา มีสิทธิมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนมีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในที่ประชุมตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่ วม
ประชุม โดยเชิญชวนให้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังหมด 

 
1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื่อว่าสิ่งที่จะท าให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ

และมั่นใจลงทุนกับบริษัท คือ การมีนโยบายหรือการด าเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่างเป็นธรรม

และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทได้ด าเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

• สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ 

• สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลก าไร หรือ เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน 

• สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตัดสินใจ  

บริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัท ทั้งในด้านความถูกต้อง 

ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งเชิงบวกและเชิงลบและเข้าถึงผู้ถือ

หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท้ังหมดเป็นไปตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญั

ให้ทราบทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การช้ีแจงกรณีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

การซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ท าการเปิดเผยข้อมูลในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีสาเหตุอันควร เป็นต้น ท้ังนี้บริษัทได้ก าหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผย

ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ไว้ชัดเจน ดังนี ้

o กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท 

o เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งเป็นผู้

ประสานงาน (Contact Person) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัท ได้ที่ 

นางสาวอาคี รา ฐิติ ชยวัช เลขานุ การบริษั ทและนั กลงทุนสัมพั นธ์  ได้ที่ เบอร์ โทรศัพท์  02-271-4213-6 หรือที่ 

akeera@nep.co.th 

o ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และ  ค าอธิบายและการ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์  

mailto:akeera@nep.co.th
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(www.nep.co.th) เพื่อเป็นช่องทางและอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท  รวมทั้งใช้ในการติดต่อสื่อสาร

กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน   

• สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น บริษัทได้มอบหมายให้  บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”)  เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ท าหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท 

จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การ

ออกใบหลักทรัพย์ ฝากใบหลักทรัพย์ ถอนใบหลักทรัพย์ โอนและรับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ให้แก่ผู้

ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงท่ี Call Center 02-009-9999 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ Investor 

Portal เ พื่ อ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ผู้ ถื อ หุ้ น ท า ง อิ น เต อ ร์ เน็ ต   ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ส า ม า ร ถ ส มั ค ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ได้ ที่  

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

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความส าคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีเป็นอย่างมาก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ได้มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องส าคัญ และได้รับรู้ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ อีกท้ัง ยังถือ

ว่าการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM 

Checklist ที่จัดท าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก .ล.ต. ซึ่งด าเนินการด้วยความโปร่งใส 

ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่ส าคัญของ

บริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ไขข้อบังคับและ

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุนรวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ 

• เปิดโอกาสให้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

• สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล 

• สิทธิในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

• สิทธิในการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีอิสระ 

• สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

• สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 

• ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีก าไร และไม่มียอดขาดทุนสะสม  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทใน

รูปแบบของเงินปันผล 

 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น  

• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ัง

เป็นกรรมการบริษัท 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของ

จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญและควรบรรจุ

เป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการ

http://www.nep.co.th/
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มายังบริษัท โดยมีก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถน าส่งข้อเสนอมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตาม

รูปแบบและวิธีการที่บริษัทก าหนด ในส่วนของวาระการประชุมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็น

ระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส าหรับข้อเสนอเกี่ยวกับบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ส าหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่

ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 และ

เสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทได้

เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่ม

วาระ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุ หรือ ไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และวิธีการเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

เสนอวาระ และรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

• การก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วัน

สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  

หรือเกี่ยวข้องกับเง่ือนไขกฎเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) บริษัทจึงได้จัดให้มีการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสดจาก 

ห้องประชุม Academy 1 ช้ัน 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน โดยประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมถึง รองกรรมการผู้จัดการ

ด้านบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ของ

ผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด บริษัทในกลุ่มตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ ให้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นระบบการลงทะเบียน และระบบการนับ

คะแนนท าให้การนับคะแนนเสียงมีความถูกต้องแม่นย า สะดวก โปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา   

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย 

• การส่งหนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  โดยการได้รับข้อมูลข่าวและมีเวลา

ศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทได้แจ้งก าหนดวันประชุม เวลา วิธีปฏิบัติในการประชุม และระเบียบวาระการ
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ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน มีการระบุความเห็น
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับที่
คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในวันท่ี 7-9 เมษายน 
2564 ติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะดวกใน
การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย 

ในปี 2564 บริษัทได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้
รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม และได้น ารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.nep.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา 
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องส าคัญอย่างเพียงพอ พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อ
สงสัย โดยเอกสารที่น าส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประกอบไปด้วย  

1) รายงานการประชุมครั้งก่อนที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่า
จะเป็นจ านวนคณะกรรมการบริษัท รายชื่อและต าแหน่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จ านวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมด จ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จ านวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมมีการบันทึกการแจ้งวิธีการ
ลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระและให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมมีการ
ลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละ
วาระชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เป็นจ านวนเท่าใดในแต่ละวาระ มีการบันทึกประเด็นค าถามค าตอบของผู้
ถือหุ้นซักถามไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ 

2) รายงานประจ าปี ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท การด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัท ใน
รอบปีท่ีผ่านมา รวมทั้งงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้
ถือหุ้นทุกคน และจัดส่งในรูปเล่มเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์ขอรับเท่าน้ัน 

3) ประวัติย่อและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 
4) ข้อมูลของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีน้ัน ๆ 
5) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบท่ีก าหนด พร้อมรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอช่ือให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะ 
6) ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
7) นิยามกรรมการอิสระ 
8) ค าช้ีแจงเรื่องเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าประชุม ขั้นตอนการเข้า

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง 
9) ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
10) แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์  

11) รายละเอียดของวาระที่เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา 
  บริษัทได้มอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามข้อกฎหมายที่ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการ
ประชุม 

• การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทที่บริษัทได้แนบประวัติกรรมการอิสระไป
พร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
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ลงคะแนนได้  ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

• การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 
บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าในระบบ DAP e-

Shareholder Meeting ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นเวลา 14 วันก่อนการประชุม โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์
อักษรในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมได้
ตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยบริษัทไม่ได้จ ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติ  

• ระหว่างการประชุม 
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการทุกคณะ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วม
ประชุม (ทั้งรายช่ือและต าแหน่งอย่างละเอียด) และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม  นอกจากนี้ ได้
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยชี้แจงรายละเอียดว่า ในการลง
มติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ก่อนลงมติแต่ละวาระจะท าการถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับไปที่
หน้า DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่ก าหนด หากผู้ถือ
หุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่ามีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ท้ังนี้ หากก าหนดเวลาลงคะแนนใน
วาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบก าหนดได้ หากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง  ให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากนั้นจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อน
เสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ  ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสสิเนส จ ากัด เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อ
เป็นคนกลางในการท าหน้าท่ีตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อก าหนด และระเบียบของบริษัท 

บริษัทได้ด าเนินการประชุมตามล าดับที่ก าหนดในวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น  ด้วย
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ในแต่ละวาระมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียง บันทึกมติของที่
ประชุม และบันทึกจ านวนคะแนนเสียงท่ีได้รับในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออก
เสียง และบัตรเสีย เป็นจ านวนเท่าใด  อีกทั้ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
จะแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยรวมต่อบริษัทสามารถแจ้งได้ในวาระอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้
บันทึกและจัดท ารายงานการประชุมอย่างละเอียด  เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบหลังจากการประชุมเสร็จสิ้ นแล้วผ่านช่องทางตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท  www.nep.co.th  เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิงได้ 

• หลังการประชุม 
บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 โดยจัดส่งทั้งรูปแบบเอกสาร และข้อมูลผ่านทาง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเย็นวันประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 22 เมษายน 2564) และจัดส่งรายงาน
สรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนพร้อมสัดส่วนคะแนนอย่างละเอียดทั้ง “เห็นด้วย” ”ไม่เห็นด้วย” 
“งดออกเสียง” “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระ  รวมทั้ง น าส่งรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดพร้อมข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่
ละวาระอย่างละเอียดให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน (วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564) และเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมผลการ
ลงคะแนนอย่างละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
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การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทให้ความส าคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและ

เป็นธรรมโดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสังคมหรือความคิด เห็นทางการเมือง  เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี ้

• บริษัทก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยก าหนด ให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิ
เท่ากับหน่ึงเสียง 

• บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัท www.nep.co.th ซึ่งวาระการประชุมจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และ
ทันเวลา  

• ในกรณีที่มีการรายการที่เกี่ยวโยงที่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนการท ารายการ บริษัทจะได้มีการ
เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการ ข้อมูลเกี่ยวกับช่ือและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบาย
การก าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น
ทราบอย่างชัดเจน และจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีว่า รายการระหว่างกันได้กระท าอย่างยุติธรรมโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญเสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) 

• บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ช่วงเวลา 1 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท 

• ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี ประธานจะด าเนินการประชุมตามล าดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

• บริษัทได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

• ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการระบุให้ทราบถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งค าแนะน าขั้นตอนในการมอบ
ฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการ
เข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ 

• การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่ง
ได้รับคะแนนเสียงสูงตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น 

• บริษัทได้น าเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าตั้งแต่
วันท่ี 7-9 เมษายน 2564 ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน 

• บริษัทได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวก โดยบริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้
ถือหุ้น 

http://www.nep.co.th/
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• บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้คณะกรรมการและ
ผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท จะต้อง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ส านักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องและมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องก่อนท่ีจะมีการ เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ท้ังนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น าข้อมูลภายในบริษัทไป
ใช้ในทางมิชอบ 

• บริษัทได้ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

• บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 
วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 

 
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีกลไกในการป้องกันการน าข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้ 
1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท โดย

บริษัท มีข้อห้ามมิให้หน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลไปเปดิเผยยังหน่วยงานหรอืบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2) บริษัทได้จ ากัดจ านวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลภายใน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณชน  

3) บริษัทได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือค รองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 รวมทั้งข้อก าหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระท าการใด ๆ 
อันขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติฯอีกด้วย 

4) กรรมการและผู้บริหารรวมไปถึงบุคคลที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 1 
เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่ส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และต้องไม่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว  

ทั้งนี้ สามารถศึกษา “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th  
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว ดังน้ี 
o ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก าลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็

จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

o กรณีมีการท ารายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนสามารถค านวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณา
ด าเนินการท ารายการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุก ๆ ไตรมาส 

o กรณีมีการท ารายการระหว่างกันอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น  ๆ โดย
พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคาของ
บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
เกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อ
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการ
ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว 

 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ในปี 2564 บริษัทได้ดูแลและค านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน และภายนอกบริษัท 
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิท่ีก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ท าร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่างบริษัทกับ
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

▪ ผู้ถือหุ้น  
บริษัทมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจให้มีความเติบโต มีผลก าไรและสร้างความมั่งคั่งตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปราคาหุ้นและเงินปัน

ผล มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาวด้วย ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน” 

▪ พนักงาน 
บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร จึงได้ตอบแทนความทุ่มเทและความมุ่ งมั่นในการท างาน

ของพนักงาน ดังนี ้
o ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานก าหนดไม่ต่ ากว่าฐานขั้นต่ า 
o สวัสดิการที่ดี 
o การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม โดยมีแผนการตรวจสภาพ แสง เสียง กลิ่น ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ท างานของพนักงาน 
o ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยการจัดกิจกรรมยืดเหยียดร่างกายก่อน

เริ่มปฏิบัติงาน และมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานทุกคนของบริษัท 
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o มุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความเช่ียวชาญในต าแหน่งงาน 
และความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ ท่ีบริษัทเล็งเห็นว่าส าคัญและมีความจ าเป็นที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน รวมถึง
ระบบคุณภาพท่ีบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องได้รับการผ่านการอบรมเพื่อเป็นไปตามข้อก าหนด 

o ความส าคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการท างานให้กับพนักงานทุกส่วนงานที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอุบัติเหตุ โดย
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลกับพนักงานในกระบวนการผลิต และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและ
เครื่องจักรที่ถูกต้อง การตรวจเช็คสภาพใช้งานของเครื่องจักรก่อนท่ีจะเริ่มท างาน รวมถึงการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และ
การซ้อมอพยพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายก าหนด 

o คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เพื่อเก็บเป็นเงินออมสะสมไว้เมื่อพนักงาน
ลาออก หรือสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน พนักงานจะมีเงินเก็บเพื่อน าไปท าทุนต่อไปในภายภาคหน้าทั้งในส่วนเงินเก็บจาก
เงินพนักงานเองและเงินเก็บท่ีบริษัทสมทบให้ตามอายุงาน 

o บริษัทมีการปรับปรุงค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด และเป็นการ
ทบทวนสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ และเป็นการรักษาพนักงานที่มี
ศักยภาพเพื่อช่วยผลักดันให้บริษัทไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ 

o การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระท าด้วยความเสมอภาคบรสิุทธ์ิใจ และตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระท าหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ 

o กิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน อาทิ กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน” เป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้พนักงานได้พบปะผู้บริหารระดับสูง เดือนละครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับฟัง ซักถาม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสริมสร้างก าลังใจและเป็นแรงผลักดันเป้าหมายของบริษัท ให้เป็นไป
ตามทิศทางที่บริษัทก าหนด 

▪ การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า  
บริษัทให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

เป็นหลัก เพื่อน าเสนอสิ่งที่ดีท่ีสุดส าหรับลูกค้าภายใต้นโยบาย “คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”  
บริษัทเน้นการให้ความส าคัญในเรื่องของความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยบริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ของลูกค้าต่อสาธารณะ การประชุม การสื่อสารกับบุคคลใด ๆ กล่าวคือพนักงานจะไม่น าข้อมูล 
เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ของลูกค้า ไปแจกจ่าย หรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก หรือให้แก่บุคคลอื่นในบริษัทที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้ข้อมู ล
ดังกล่าว ยกเว้นเป็นการเปิดเผยที่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นลายลักษณอ์ักษรแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเอง เช่น การ
ให้ค าปรึกษาหรือพัฒนาธุรกิจของลูกค้า โดยพนักงานจะด าเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ที่
เป็นความลับของลูกค้าจากการฉ้อโกง ขโมย และใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงการมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ เรื่อง
การพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อน าเสนอ รวมถึงการปรับปรุงสินค้า การเรียกคืนของเสียจากลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยมี
หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ท าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งบริษัทยังมุ่งพัฒนา
ระบบมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการ โดยมีมาตรฐานคุณภาพ 5 รายการ ดังนี้  

1) ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ข้อก าหนดขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นในการผลิตและควบคุม
เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้อย่างปลอดภัย   

2) มาตรฐาน GMP ระบบคุณภาพที่ท าให้เกิดความปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นที่เช่ือถือ ยอมรับจากผู้บริโภคส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  

3) คุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกส าหรับบรรจุอาหารตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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4) ระบบ HACCP ส าหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เป็นระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุมส าหรับการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  

5) Green Industry Level 2 บริษัทยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

▪   การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง  
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลก าไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

ด้วยความเป็นธรรม โดยประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม ไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกฎหมายใด  ๆ รวมถึงไม่กระท าโดย
เจตนาเพื่อท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้ บริษัทให้
ความส าคัญเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า 

▪ การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า  
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณและแนว

ปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้ 
1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย 
2) ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้า 
3) ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 
4) เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าอย่างสม่ าเสมอ และไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า 
5) มีเกณฑ์ในการคัดเลือกข้ึนทะเบียนคู่ค้า เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีคุณภาพ และมีการประเมินคุณภาพและผลการท างานคู่ค้าอย่าง

สม่ าเสมอ 
6) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของ

ประเทศ 
7) ด าเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และมุ่งมั่นท่ีจะ

ป้องกันและขจัดการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต  
ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังให้คู่ค้าและผู้ร่วมด าเนินธุรกิจกับบริษัททุกราย ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง การ
แข่งขันที่เป็นธรรม การจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการยอมรับฟังความคิดเห็นของคู่ค้า การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการท างาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
นโยบายด้าน CSR ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน 

▪ การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้  

บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง หรือมีเหตุท าให้ผิดนัดช าระหนี้ ต้องรีบ

แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่

เจ้าหนี้อย่างสม่ าเสมอและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความ
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เชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ไม่ให้ความร่วมมอืหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของ

ประเทศ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

▪ นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เสนอความคิดเห็น ในกรณีที่มี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
รวมทั้งการกระท าผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการรับแจ้งเบาะแสและการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง 
• เลขานุการบริษัท (secretary@nep.co.th) หรือ 
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน (internal-audit@nep.co.th)  หรือ  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (Chairman_AC@nep.co.th) หรือ 
• กรรมการผู้จัดการ (MD_NEP@nep.co.th) หรือ 
• ผู้บังคับบัญชา 

2. จดหมาย ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชา เลขานุการบริษัท  หรือหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

      บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
      41 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

3.   กล่องรับเรื่องภายในบริษัท หรือส านักงานสาขาของบริษัท 
เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว บริษัทจะด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของบริษัท โดยบริษัทมี

มาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผูท้ี่เกี่ยวข้อง เช่น  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน พัก
งาน ข่มขู่ เลิกจ้าง หรือการอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน จะถูกเก็บรักษา
เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

บุคคลใด ๆ ที่ได้รับทราบเรื่องการร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบนี้ จะต้องปกป้องข้อมูล
เรื่องการร้องเรียน ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึ งความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียน 
แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจ าเป็นในขั้นตอนการด าเนินการตามระเบียบนี้ หรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลออกไปเปิดเผยในบริษัท จะด าเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่
ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ สามารถศึกษา “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th  

 
การต่อต้านการคอร์รัปชัน 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงจุดยืน
ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ให้เรียก รับ จ่าย และท าธุรกิจกับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับคอร์รัปชัน หากพบเห็นการกระท าทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต จะต้องไม่เพิกเฉยที่จะแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทางที่ก าหนด  

ทั้งนี้ สามารถศึกษา “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th 
 
 

http://www.nep.co.th/
http://www.nep.co.th/
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป ตาม

หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดย ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นที่
หลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บรหิาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์
ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว และผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลมายังหน่วยงานที่ดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทได้
ตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศ และเข้าใจการด าเนินธุรกิจของบริษัทมากข้ึน 

บริษัทเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่
เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้

• เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th 

• เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

• เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th  

• ผู้สนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช โทรศัพท์ 02-271-4213-6 ต่อ 203 
หรือ email address : akeera@nep.co.th  หรือจาก website:  www.nep.co.th 
 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบของบริษัท ขอให้ 

กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนได้รับทราบ และน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ แล้วได้แจกจ่ายให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานบริษัทน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5 
   

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการในรอบปีที่
ผ่านมา 
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการ 
หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบตามหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารเพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่ผูถ้ือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการพิจารณา
หลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และ หลักเกณฑ์ Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคะแนนการประเมินการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CGR) เป็น
ประจ าทุกปี โดยได้พิจารณาทบทวนการน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 2 ครั้ง 
หากบริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังไม่ได้น าไปใช้ บริษัทได้บันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 
2564 บริษัทได้มีการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.nep.co.th/
http://www.nep.co.th/
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1. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 

2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 

3. คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและอนุมัติปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 

4. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติก าหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 
5. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบาย คู่มือ และแผนบริหารความเสี่ยง และรับทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงใน

ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านคอร์รัปชันด้วย 
เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2564  

นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี หากมีการปรับปรุงท่ีมีนัยส าคัญ จะมีการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมัติเป็นครั้ง ๆ 
ไป โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการทบทวนกฎบัตรในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ให้
แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบ ส าหรับกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

 
6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในปี 2564 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนดไว้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ดี ยังคงมีบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

▪ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  
ปัจจุบัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส าคัญ นอกจากนี้ เพื่อ
เป็นการถ่วงอ านาจ คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ ร่วมพิจารณาก าหนดวาระ
การประชุมคณะกรรมการด้วย 

▪ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาฯ ควรเป็นกรรมการ
อิสระมากกวา่ร้อยละ 50 
ถึงแม้ว่าประธานกรรมการสรรหาฯ จะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาฯ มีเพียง 1 ใน 3 ท่านที่
เป็นกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 33.33 นั้น แต่ทุกท่านล้วนแต่เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการท าหน้าที่
ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น สมาชิกของกรรมการชุดย่อย ก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ 
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมส าหรับกรรมการ 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติ โดยก าหนดเป็นนโยบายว่า ค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยค านึง
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
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▪ การจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยทั้งคณะเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วที่จะยังมิได้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ในปี 2564 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด และได้ด าเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา 

 

6.3.3 การประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ี และคะแนนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ด้วยคะแนน 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

100 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการส ารวจข้อมูลด้านการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2564 ด้วย

คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 91 ระดับ 5 ดาว     จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidu-XU-LLXAhWKwI8KHbvVD50QjRwIBw&url=http://www.ecf-furniture.com/page-4726-awardsrecognitions.html&psig=AOvVaw0FQwUkwkBQdWdZS2ZRY6Ww&ust=1510366673592539
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7.  โครงการก ากับดูแลกิจการและข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
โครงสร้างการจัดการและผังการบริหารองค์กร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จริยธรรม เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และ
งบประมาณประจ าปีของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้น าเสนอ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่เช่ือมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ด าเนินไปในลักษณะ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมกีรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย 
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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- กรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก าหนดไว้ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก                               

1. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  ประธานกรรมการบริษัท 19 กรกฎาคม 2550 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ รองประธานกรรมการบริษัท/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการผู้จัดการ 

22 เมษายน 2562 

3. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

13 ธันวาคม 2561 

4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

30 มกราคม 2535 

5. พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ/กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี/
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

26 เมษายน 2561 

6. นายสุนทร พจน์ธนมาศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

17 มิถุนายน 2564 

7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

8 กรกฎาคม 2559 

8. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ กรรมการบริษัท/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9 พฤศจิกายน 2560 

9. นางวรนุช ภู่อิ่ม กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 26 กุมภาพันธ์ 2563 
  10. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม  กรรมการบริษัท 22 เมษายน 2562 
11. นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการบริษัท 26 กุมภาพันธ์ 2563 

  12. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี กรรมการบริษัท 26 เมษายน 2561 
 

หมายเหตุ  -    นายสุนทร พจน์ธนมาศ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท แทนนายณรงค์ พหลเวชช์ ที่ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการทุกต าแหน่ง โดย
นายสุนทรฯ เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

- นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายณรงค์ พหลเวชช์ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

-  นางวรนุช ภู่อิ่ม ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัททีล่าออกระหว่างปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก 

1. นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 19 กุมภาพันธ์ 2556 
หมายเหตุ - นายณรงค์ พหลเวชช์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
 

บริษัทให้ความส าคัญกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยไม่จ ากัดเพศ เช้ือชาติ 
ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอ่ืน ๆ และก าหนดให้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน 
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มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลักของบริษัท คือ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 
 

Board Skill Matrix 
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1. พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี ช 80 X X X X X X X X /

2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ ช 54 X X X X X X X / /

3. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล ช 72 X X X X / / / /  

4. นายสุนทร พจน์ธนมาศ ช 67 X X X X X X X X X X X X X / / / /

5. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ช 61 X X X X X X X X X X X X X / /

6. พลโท จิรภัทร มาลัย ช 77 X X X X X / / / /

7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ ญ 61 X X X X X / / / / /

8. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ ญ 60 X X X X / /

9. นางวรนุช ภู่อ่ิม ญ 57 X X X X / /

10. นางทิฆัมพร ชัยเอ่ียม ญ 51 X X X X /

11. นายสุทธิพร จันทวานิช ช 47 X X X X X X X X X X X X X /  

12. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี ญ 32 X /

จ านวนกรรมการ 5 5 9 5 4 8 9 6 4 4 4 6 8 5 9 3 4 3 3 3 4*

*กรรมการบริหารความเส่ียงมจี านวน 5 คน อีก 1 ท่านไมไ่ด้เป็นกรรมการบริษัทแต่เป็นผู้บริหาร คือ นายวีร์ วรศักด์ิโยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

ความ

หลากหลาย
กรรมการบริษัททักษะ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ

ช่ือ-นามสกุล

ชุดย่อย

 
• วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดจะหมุนเวียนกัน
ออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3  

ส าหรับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
เมื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 
ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และได้ก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปด ารงต าแหน่ง รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและ
จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ 

• กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี นายนิพิฐ  อรุณวงษ์ ณ 

อยุธยา และนายวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
 



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

83 
 

•   ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
1. ดูแลการบริหารกิจการใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีท่ีสุดของผู้ถือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส าคัญ 4 

ประการ คือ 
1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) 
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty) 
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของบริษัท มติ

คณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและ

เท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure) 
2. ดูแลให้การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อความยั่งยืน ก าหนดกลยุทธ์ 

นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรพัยากรส าคัญให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และ
ก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

3. ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามผลการด าเนินงานโดยก าหนดให้มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ค านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 

4. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของ
ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ
ติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง 

5. ก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนโดยการ
ก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เสนอแต่งตั้งและพิจารณาการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
และเลขานุการบริษัท 

6. เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่าย
จัดการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจ
ในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง 

8. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือ
แข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

9. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงมีนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีชัดเจนและสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติจริง 

10. คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
11. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท 
12. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
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13. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัท
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีการเปิดเผยมติที่ประชุม 
รวมถึงจัดท ารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

14. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
กรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบ
อ านาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 
ทั้งนี้ การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดท่ีจะท าขึ้นกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป 

15. เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
ฉบับประมวล 

16. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น าขององค์กร ที่สร้างคุณค่าต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยการ
ก ากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust) ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายพร้อมจะยอมรับและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท 

17. ตระหนักถึงบทบาทของคณะกรรมการในฐานะผู้ก ากับดูแล ในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กร ด้านจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยปฏิบัติควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ 

• อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย 

ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน แผนหลักในการด าเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และ
แผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ การดูแล
รายจ่ายลงทุนโครงการส าคัญ นโยบายจ่ายเงินปันผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ระหว่างปี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ก าหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริ ษัท 
รายการระหว่างกันท่ีส าคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน 

นอกจากนี้ การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

- การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท ตามที่
กฎหมายและคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
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- การเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียน 
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน 
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น 
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

•      ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท  
1. เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น 
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน 

 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 1. พลเอก วรพันธ์  วรศักดิ์โยธิน  ด้านการจดัการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 2. นายคเณศ   ศรีศุภอรรถ  ด้านการเงินและการลงทุน 
 3. นางสาวนฤพร  กาญจนจาร ี  ด้านติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ 
 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท/คน/เดือน เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป  

 
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยโดยประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานหรือคณะกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง  
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยที่จะช่วยกลั่นกรองและก ากับดูแลเรื่องส าคัญเฉพาะเรื่อง 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะ
เดียวกับที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงินได้ รวมทั้งการท าหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จ านวน  3  ท่าน  ดังนี ้
1. นายไพโรจน์  สัญญะเดชากลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุนทร     พจน์ธนมาศ  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์  กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนางสาวศศิธร สิงห์แก้ว เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการตรวจสอบล าดับที่ 2 และ 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมสม่ าเสมอ โดยในปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง  

• ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมรีะบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก าหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท  

3. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในของบริษัท  
7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  
7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
7.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter)  
7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท  
8.   สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต 
9.  สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็น

อื่น ๆ โดยต้องท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่ามีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 
10.  ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชี ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ 

ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องทุจริต ฉ้อโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

11. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานและได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารแล้วว่าต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระท านั้นโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

12.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ    

• การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็น

กรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดร้ับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ เมื่อกรรมการตรวจสอบ
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่า 
3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่
จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารระดับสูง รวมถึง
พิจารณาเสนอแนะหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และกรรมการชุดย่อยด้วย 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1. นายนิพิฐ  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยมีนางสาวอาคีรา ฐติิชยวัช เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

• ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ด้านการสรรหา 

1. พิจารณาโครงสร้าง  ขนาด  และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอช่ือให้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ เพื่อท าหน้าที่เป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของกรรมการเฉพาะ

เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น

คณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 
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4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้ง 

5. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาเสนอแนะหลักเกณฑ์  และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อยและที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัท  (ค่าตอบแทนประจ า  เบี้ยประชุม  โบนัส  และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ)  โดยค านึงถึงความ

เหมาะสม  สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท เพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้  ทั้งนี้

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ  รวมทั้งสอบทานหลักเกณฑ์และรูปแบบส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ (อัตราเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทน

ในรูปแบบอื่นๆ) โดยค านึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู้จัดการ เพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาผูบ้ริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบรษิัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ 

3. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ

ผู้จัดการ  เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนช้ันน าอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผล

ประกอบการและตามขนาดธุรกิจ 

4. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีและโบนัสประจ าปีให้แก่พนักงาน น าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ด้านอื่น ๆ 

1. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน  การปรับเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ  น าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  อันเกี่ยวกับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ

กรรมการผู้จัดการ 

 

7.3.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบาย วาง
แนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG 
Code) ต่อไป 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 
1. นายไพโรจน์  สัญญะเดชากลุ  ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
2. พลโท จิรภัทร  มาลัย   กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี  
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3. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์  กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี  
  โดยมีนางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
1. พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance Code: CG Code) ตลอดจนสร้างระบบและพัฒนาแนวทางในการน าหลักการ CG Code ไป

ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท   

2. พิจารณาความเหมาะสม ความเพียงพอ ทบทวนในเรื่อง นโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 

Policy) จรรยาบรรณ ทางธุรกิ จ  (Code of Conduct Policy) นโยบายการพัฒนาอย่ างยั่ งยืน  (Sustainable 

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

อื่นใดที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท ตามแนวทางของการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็น

ธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาและให้ค าแนะน ากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่าย

จัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

4. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายจัดกา รในการ

พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย  

7. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรฯ เป็น

ประจ าทุกปี และ หากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยส าคัญจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

7.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อท าหน้าท่ีก ากับดูแล

ให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และผู้บริหาร ดังนี้ 

1. นายสุนทร  พจน์ธนมาศ  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. พลโท จิรภัทร  มาลัย   กรรมการบริหารความเสีย่ง  
3. นางวรนุช  ภู่อิ่ม*   กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4.  นายวีระชาติ  โลห์ศริ ิ    กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5.  นายวีร์  วรศักดิ์โยธิน  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 โดยมีนางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

หมายเหตุ   *นางวรนุช ภู่อิ่ม ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
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• ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. พิจารณาสอบทานนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy and Framework) ในด้านต่าง ๆ 

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ขององค์กรก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณาสอบทานการก าหนดระดับความเสี่ยง (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 

Tolerance) ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. วางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานบริหารความเสี่ยง ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การแก้ ไขและ

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

4. ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอบทานรายงานการบริหารความ

เสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญและด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ 

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการน าระบบการบริหารความ

เสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทัว่ทั้งองค์กร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 

7. ให้ค าแนะน าและค าปรึกษากับคณะท างานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง

พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในคณะท างานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

9. ทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกฎบัตรฯ 

เป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุง  

10. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งนี้ คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องท าหน้าที่ช่วยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท รวมถึงศึกษาและน าเสนอวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และช่วย

ท าหน้าที่ติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายและกรอบ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร   
 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 มีจ านวนท้ังสิ้น 7 คน ประกอบด้วย 

1. นายวีระชาต ิ โลห์ศริ ิ   กรรมการผู้จดัการ 
2. นายวีร์  วรศักดิ์โยธิน   รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน  
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3. นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ   หัวหน้าฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธรุการ 
5. นายปภังกร จันทรศรณ ์   หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย 
6. นางสาวนิตยา เสระคร   รักษาการหัวหน้าฝ่ายผลติบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อน 
7. นายเทพมงคล  ขุนทิพย์   หัวหน้าฝ่ายออกแบบ วิจัยและพฒันาผลติภณัฑ ์

การเปลีย่นแปลงผู้บริหารที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564    
o นายเทพมงคล ขุนทิพย์ ได้รับต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2564  
o นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก ได้รับต าแหน่งรักษาการผู้จัดการโรงงาน เพิ่มอีก 1 ต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 

2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 และเพื่อเป็นไปตามโครงสร้างการจัดการ ได้พ้นจากต าแหน่งรักษาการผู้จัดการโรงงาน เมื่อ
วันท่ี 30 กันยายน 2564 และกลับมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และผู้แทนฝ่ายบริหาร ดังเดิม โดย
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

o นายปภังกร จันทรศรณ์ ได้รับต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย  โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

• ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ  
ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบอ านาจในการกระท าการใด ๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้ เป็นผู้น าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใด ๆ ที่ไม่อยู่ในนโยบายประจ าปีของบริษัท  
อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• การก าหนดอ านาจอนมุัติวงเงิน 
บริษัทมีการก าหนดอ านาจอนุมตัิวงเงินส าหรับการด าเนินงานท่ีเป็นธรุกรรมปกติของบริษัทโดยสรุปไดด้ังนี้ 

รายละเอียด รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท 

(1) การซื้อทรัพย์สิน  เครื่องจักร 
สินค้าและบริการทั่วไป งานโครงการ 
(ต่อโครงการ) 

ไม่เกิน 2 แสนบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท เกิน 2 ล้านบาท 

(2) การซื้อวัตถุดิบ 
- วัตถุดิบหลัก (เมด็พลาสติก,ฟิลม์
ชนิดต่างๆ) 
- วัตถุดิบประกอบการผลิตอื่นๆ (สี
พิมพ์, กาว, บล็อคพิมพ์) 

 
 

ไม่เกิน 5 แสนบาท 

 
ไม่เกิน 30 ล้านบาท/เดือน 

ไม่เกิน 2 ล้านบาท 

 
เกิน 30 ล้านบาท/เดือน 

เกิน 2 ล้านบาท 

(3) สินคา้ซื้อมาขายไป ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท เกิน 2 ล้านบาท 
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงาน

ของบริษัทและผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและน าเสนอ
จ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย  

ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของ ก.ล.ต. จ านวนผู้บริหารทั้งหมด 7 คน 
ดังนี ้

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแทน จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 7 8,471,466.67 
เงินรางวัลพิเศษ - - 
เงินผลประโยชน์เพื่อเกษียณอาย ุ - - 

รวม 8,471,466.67 
   

ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก ่
1. เงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับผู้บริหาร  โดยบริษัทได้

สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับผู้บริหาร 3 ราย รวมทั้งสิ้น 181,131.67 บาท 

2. รถประจ าต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ จ านวน 1 คัน  
3. รถประจ าต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ัดการ จ านวน 1 คัน ค่าเช่าเดือนละ 30,500 บาท 

 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 301 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 7 คน และพนักงาน 294 คน 

ประกอบด้วย  
ฝ่าย พนักงานประจ า (คน) พนักงานรายวัน (คน) รวม (คน) 

บริหาร 2 - 2 
ส านักเลขานุการบริษัท 2 - 2 
ส านักตรวจสอบภายใน 1 - 1 
ฝ่ายการตลาดและขาย 17 - 17 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 9 - 9 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 17 4 21 
ฝ่ายผลิตกระสอบพลาสติก 29 87 116 
ฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 15 43 58 
แผนกจัดซื้อ 3 - 3 
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 - 2 
แผนกวางแผนผลิต 3 - 3 
แผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 6 - 6 
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ฝ่าย พนักงานประจ า (คน) พนักงานรายวัน (คน) รวม (คน) 
แผนกประกันคุณภาพ 5 1 6 
แผนกควบคุมคุณภาพ 9 8 17 
แผนกคลังพัสดุ 8 - 8 
แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง 11 1 12 
แผนกซ่อมบ ารุง 15 - 15 
ส านักปฏิบัติการ 3 - 3 

รวม 158 143 301 

 
ค่าตอบแทนพนักงาน 
 ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทั้งสิ้น 63,589,131.82 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ 
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ เงินโบนัสพิเศษ เงินประกันสังคม   
 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานซึ่งกองทุนฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ น้ัน สามารถเลือกสะสมเงินเป็นจ านวนร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 
ของเงินเดือนของตนเองเข้ากองทุนฯ และบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนส่วนนายจ้ายในอัตราร้อยละ ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนพนักงาน ตามอายุงานของพนักงานแต่ละคนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนฯ โดยในปี 2564 บริษัทได้สมทบเงินเข้า
กองทุนฯ เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 5,654,164.74 ล้านบาท  

จ านวนพนกังานที่เข้าร่วม PVD (คน) สัดส่วนพนกังานเข้าร่วม PVD/พนักงานทั้งหมด (%) 
177 58.80% 

 
การฝึกอบรมและพัฒนาการบุคลากร 

บริษัทมนีโยบายในการพัฒนาบุคลากร ดังนี ้
1. ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศ 
2. เพื่อจัดวางมาตรฐานในการท างานให้กับพนักงานอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
4. เพื่อลดความสิ้นเปลืองและการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน 
5. ฝึกฝนพนักงานไว้เพื่อรองรับความก้าวหน้าของงานและการขยายองค์กร 
6. เพื่อเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานท่ีดีที่สุด 
7. เพื่อวางเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน และการสืบทอดต าแหน่งงาน 
บริษัทได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ความสามารถหลักเพื่อให้

พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรและตัว
พนักงานเอง ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ตามแผนฝึกอบรมประจ าปีและความ
ต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมของพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. อบรม“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” วันท่ี 26 กุมภาพันธ์  2564 รวม 19 คน  
2. อบรม “การปฏิบัติการเพื่อการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส” วันท่ี 23 มีนาคม 2564 รวม  33 คน 
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3. อบรม “การจัดการสารเคมีอันตรายและการฝึกซ้อมสารเคมีหกรั่วไหล” วันท่ี 1 เมษายน 2564 รวม 27 คน 
4. อบรม “ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน รุ่น 1-10”  

วันท่ี 13- 20 พฤษภาคม 2564 รวม 239 คน 
5. อบรม “ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะ” วันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 และ 1 มิถุนายน  2564 รวม 20 คน 
6. อบรม “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามข้อก าหนดระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก.9001:2015”  
      วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 รวม 1 คน 
7. อบรม “การควบคุมสัตว์พาหะ” วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 รวม 29 คน 
8. อบรม “เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับบริหาร” วันท่ี 25-26 สิงหาคม 2564 รวม 1 คน 
9. อบรม“เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”วันท่ี 27-28 สิงหาคม 2564 รวม 2 คน 
10. อบรม “ข้อก าหนด GHP/HACCP Revision 5” วันท่ี 6 ตุลาคม 2564 รวม 29 คน 
11. อบรม “เทคนิคการสอบทานงานบัญชี เพื่อจัดท างบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  
      วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 รวม 2 คน  
12. อบรม “CASE ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีและมีข้อผิดพลาดจากการท าบัญชีที่นักบัญชี  
      ต้องไม่พลาด” วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 รวม 2  คน 
13. อบรม “การอพยพหนีไฟและการป้องกันระงับอัคคีภัย” วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 รวม 31 คน 
14. อบรม “ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015”    
     วันท่ี 8 ธันวาคม 2564 และวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 รวม 43 คน 
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่ได้ปรับเปลี่ยนข้อก าหนดการยื่นรายช่ือพนักงาน

ฝึกอบรมทั้งปีจากเดิม ต้องยื่นน าส่งรายช่ือพนักงานฝึกอบรมทั้งปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพนักงานเฉลี่ยทั้งปี แต่สืบเนื่องในปี 2564 
มีสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติจึงมีการปรับลดการยื่นน าส่งรายช่ือพนักงาน
ฝึกอบรมทั้งปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  ของพนักงานเฉลี่ยทั้งปี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ในปี 2564 บริษัทมีจ านวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี 322 คน จ านวนพนักงานที่ยื่นรับรองการฝึกอบรม 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
64 ของค่าเฉลี่ยจ านวนพนักงานท้ังปี ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 
 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท างาน 

1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น 

2. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

3. บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมในการด าเนินกิจกรรม ด้านความปลอดภัยของทุกฝ่าย ท่ีจะสามารถเสริมสร้างให้พนักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในเรื่องของความปลอดภัย 

4. บริษัทและพนักงานทุกคนทุกระดับต้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัยเพื่อมุ่งเข้าสู่ความปลอดภัยขั้น
สูงสุดที่ว่าด้วย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” 

5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธี
ที่ปลอดภัย 
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6. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื่อดูแลความปลอดภัยของ
พนักงานทุกคน 

7. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรม “5 ส.” เพื่อป้องกัน 
อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการท างาน 

8. พนักงานทุกคนต้องป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติการณ์ เหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต รวมถึงการป้องกัน
องค์กรจากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด 

9. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผล และการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท างานของพนักงานประจ าปี 2564 

ในปี 2564 จ านวนพนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน รวม 4 ราย คิดเป็นร้อยละ  1.33 ของอัตราก าลังพนักงาน
ทั้งหมด 301 คน  
 
แนวทางบริหาร 

1.  การช่วยเหลือสังคม  
1.1 ผลิตสินค้าที่ดีเลิศ: บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพสูง อีกท้ังยังเสนอการบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้า 
 1.2 การคุ้มครองผู้บริโภค: บริษัทต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภค อัน

เกิดจากผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ไม่สมบูรณ์ 
1.3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก: การด าเนินธุรกิจของบริษัทค านึงถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี

การผลักดันนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม และป้องกันการท าลายธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ และการลด
ปริมาณขยะ เป็นต้น 

1.4 การช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม : บริษัทด าเนินธุรกิจในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่น่าเช่ือถือ และ
ใกล้ชิดของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยการช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม จากการท ากิจกรรมเพื่อสังคมเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของ
สังคมนั้น 

1.5 การสื่อสาร: บริษัทให้ความส าคัญกับการสื่อสารที่ดีกับสังคมทั่วไป และมีความเพียรพยายามที่จะท าให้ทุกคนในสังคม
เข้าใจถึงการบริหารงานของบริษัท 

 
2.  การด าเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม   

2.1 การแข่งขันด้วยความยุติธรรม: บริษัทจะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือทุจริตที่ส่งผลร้ายต่อการแข่งขัน
ของตลาด และจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าใด ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจากสังคม 

2.2 การยึดมั่นในจริยธรรมของบริษัท: บริษัทจะไม่ด าเนินธุรกิจใด ๆ ท่ีขัดต่อจริยธรรม 
2.3 การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง: บริษัทจะน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริง ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้ง มีความซื่อสัตย์

ในการด าเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งไม่ท าการโฆษณาใด ๆ เกินความจริงซึ่งอาจท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ 
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3.  หลักการปฏิบัติส าหรับผู้บริหารกับพนักงาน   
3.1 พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์: ผู้บริหารมีความยุติธรรม ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการไม่ยุติธรรมหรือผิดต่อ

สังคมหรือจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 
3.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกกฎหมาย: พนักงานมีความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและถูก

กฎหมาย  
 
การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การอบรมการใช้ทรัพยากรเหลือทิ้งมาท าประโยชน์ เช่น การน ากากสี/สีที่เหลือใช้ไปกลั่นเป็น IPA (Isopropyl Alcohol) 
เป็นตัวท าละลายทั่วไป ใช้ท าความสะอาดหรืออ่ืน ๆ  

• การน าเศษสแคร๊ปในขบวนการผลิตมารีไซเคิล เพื่อลดของเสีย และเพิ่มมูลค่าให้ของเสียโดยน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
แทนการขายเศษสแคร๊ปที่มีมูลค่าต่ า   

• การลดการสูญเสียความร้อนชุดหัวฉีดพลาสติกที่เครื่องเคลือบโดยการหุ้มฉนวนชุดสกรูหลอมพลาสติกที่มีการสูญเสีย
ความร้อน เพื่อลดภาวะการท าความร้อนของ Heater ส่งผลให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้า และลดอุณหภูมิบริเวณพื้นที่
ท างานลง   

• การพิจารณาในการลงทุนเครื่องจักรใหม่โดยมีเง่ือนไขเรื่องการเลือกเครื่องจักรที่ใช้พลังงานน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น 
การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์กราเวียร์ที่มีระบบการท าความร้อนของชุดอบฟิล์มเป็นระบบ Heat pump แทนการใช้ Heater 
ท าความร้อน เพื่อใช้งานที่เครื่องจักร สามารถลดการใช้พลังงานจาก Heater ได้ประมาณ ร้อยละ 30 และในระบบดูด
กลิ่นของเครื่อง DRY Laminate เครื่องจักรที่เลือกซื้อมีระบบควบคุมความแรงของลมดูดกลิ่นที่สัมพันธ์กับความเร็วใน
การเดินเครื่องจักร สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินความจ าเป็นลงได้ 

• ก าหนดเวลาปิด-เปิด ของเครื่องปรับอากาศ และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในช่วงเวลาพักในส่วนงานส านักงาน เพื่อ
ประหยัดไฟฟ้าจากการใช้งาน  

• ประหยัดค่าเดินทาง โดยจัดให้มีการประชุม VDO Conference ระหว่างส านักงานใหญ่ และสาขานครราชสีมา   

 
7.6 ข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ 
7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานโดยตรง 
ผู้ควบคุมดูแลการจัดท าบัญชี 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท คือ นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ 
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลการจัดท าบัญชีปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 
เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ก าหนดให้เลขานุการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและ
มีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะท าหน้าที่เลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ หรือเข้าร่วมสัมมนา
ต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช 
ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
บริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทมีดังนี ้
1.  ประสานงานในการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี พร้อมทั้งแจ้ง

ให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 
2.  จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการ 
3.  จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย 
4.  เข้าร่วมประชุมและจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระส าคัญในการ

ประชุม ตลอดจนค าถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 
5.  ติดตามให้มีการด าเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
6.  ให้ข้อมูลหรือค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อก าหนด

ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนว
ปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการก ากับดูแลกิจการ 

7.  จัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงาน
ดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจ าปี) 

8.  จัดท าประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
9.  จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับรายงาน 
10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย 

• หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม 

• รายงานประจ าปี 
• ทะเบียนกรรมการ 
• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

11. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด                      
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน คือ นางสาวศศิธร สิงห์แก้ว ต าแหน่งผู้ตรวจ
สอบภายใน ปฏิบัติงานจนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทมอบหมายให ้นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช ท าหน้าท่ีดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และมีช่องทางการติดต่อดังนี้ 
โทรศัพท:์ 02-271-4213-6 ต่อ 203 
โทรสาร: 02-271-4416 
อีเมล์: secretary@nep.co.th, akeera@nep.co.th 
เว็บไซต์: www.nep.co.th 
 

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 (1)    ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
                    ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2564 ของบริษัท จ่ายให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ซึ่งเป็น
ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมเป็นเงิน 1.15 ล้านบาท โดยบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบ
บัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

(2)    ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  
-ไม่มี -  

 

 
 

mailto:secretary@nep.co.th
http://www.nep.co.th/
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8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
8.1  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(1) กรรมการอิสระ (Independent Director) 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าและไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ 
จะต้องเป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่กฎหมายก าหนด เช่น การเป็นลูกจ้าง หรือการเป็นญาติสนิท และไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ ในลักษณะที่อาจท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

กรรมการอิสระเป็นกลไกส าคัญในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยควรมี
จ านวนท่ีมากพอท่ีจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งส านักงาน ก.ล.ต. ได้ก าหนดเกณฑ์ให้สัดส่วนของ
กรรมการอิสระมีจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ และมีไม่ต่ ากว่า 3 คน    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น จ านวน 4 ท่าน คือ 
1. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 
2. พลโท จิรภัทร มาลัย  
3. นายสุนทร พจน์ธนมาศ 
4. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์
บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ
เป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

100 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น 
เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของ  บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดี ยวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมน าเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็น
รายบุคคลหรือรายคณะหรือด้วยวิธีการอื่นก็ได้  ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร  โดยในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียง
แก่คนใดหรือคณะใดไม่ได้  และการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก  หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธาน
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด ส าหรับกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการดังกล่าว
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้   

ในการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการจัดท าตาราง Board Skill 
Matrix เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่
จ าเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ท้ังนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการจากการเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก  (Professional Search Firm) การสรรหา
จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม 

ในปีที่ผ่านมา นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ลาออกจากต าแหน่ง โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระและกรรมการ



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

101 

ตรวจสอบ รวมทั้ง Board Skill Matrix จึงได้พิจารณาเสนอช่ือ นายสุนทร พจน์ธนมาศ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 

 
(3) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

เลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 
ประจ าปี 2564 และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหมวด ดังนี้ 
คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 85   หมายความว่า “ดมีาก” 
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 75-84  หมายความว่า “ด”ี 
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 65-74  หมายความว่า “ค่อนข้างดี” 
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 50-64  หมายความว่า “พอใช้” 
คะแนนอยู่ในช่วงต่ ากว่าร้อยละ 50   หมายความว่า “ควรปรับปรุง” 
 

การประเมิน ค่าเฉลี่ยรวม ระดับ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ 91.00 ดีมาก 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายบุคคล 94.00 ดีมาก 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 90.00 ดีมาก 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 94.50 ดีมาก 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 91.75 ดีมาก 

 
ส าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการประเมินผลด้วยตนเอง 

(Audit Committee Self-Assessment) และรายงานผลการประเมินฯ ประจ าปี 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เกณฑ์การ
ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้น าเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมความเป็นผู้น า การ
ก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับ
ภายนอกองค์กร การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต าแหน่งความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ
คุณลักษณะส่วนตัว แล้วน าผลคะแนนมาวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจุดด้อยต่าง  ๆ อีกทั้ง ยังน ามาพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 0  =  ไม่มีการด าเนินการ
ในเรื่องนั้น 1  =  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 2  =  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 3  =  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 4  
=  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่หมวด ได้แก่  
คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 85   หมายความว่า “ดมีาก” 
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 75-84  หมายความว่า “ด”ี 
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คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 65-74  หมายความว่า “ค่อนข้างดี” 
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 50-64  หมายความว่า “พอใช้” 
คะแนนอยู่ในช่วงต่ ากว่าร้อยละ 50   หมายความว่า “ควรปรับปรุง” 

ส าหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายวีระชาติ โลห์ศิริ 
กรรมการผู้จัดการ ประจ าปี 2564 ได้คะแนนรวม 79.55 คะแนน อยู่ในระดับ “ดี” และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2564  
 
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง  เพื่อเป็นการรับทราบผลการด าเนินงาน
ในเดือนที่ผ่านมาและการพิจารณาลงมติในเรื่องที่มีความส าคัญหรือเรื่องที่มีผลกระทบส าคัญต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทร่วม  การ
ขยายการลงทุน  การก าหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดท าตาราง
ก าหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้กรรมการรับทราบล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดวันเวลาเข้าร่วมประชุมได้
ทุกครั้ง  ท้ังนี้ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า
ร่วมประชุม  (ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้)  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา
ประมาณ 2 ช่ัวโมง ในขณะที่ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เปิดเผย  

ทั้งนี้ ในข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และกรรมการบริษัทต้องมา
ประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา 
คณะกรรมการมีการประชุมจ านวน 12 ครั้ง และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเทป จัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้    

บริษัทก าหนดนโยบายในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด และให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม 
และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อ ช้ี
ขาด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัท และการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564  
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 จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมตลอดปี 2564 มีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

       จ านวนการเข้าประชุม/จ านวนการประชุมท้ังหมด (ครั้ง)  

BOD*                               AC* NRC* CGC* RMC* AGM* 
1. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  ประธานกรรมการบริษัท 12/12 - - - - 1/1 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ รองประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
กรรมการผู้จัดการ 

12/12 - - - 1/1 1/1 

3. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธาน

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

12/12 8/8 - 3/3 - 0/1 

4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท/ 
ประธานคณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

12/12 - 5/5 - - 1/1 

5. พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ/กรรมการก ากับดูแลกิจการ
ท่ีดี/กรรมการบริหารความเสี่ยง 

12/12 - - 3/3 1/1 1/1 

6. นายสุนทร พจน์ธนมาศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6/6 4/4 - - 1/1 - 

  7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

12/12 8/8 5/5 3/3 - 1/1 

  8. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

10/12 - 5/5 - - 1/1 

9. นางวรนุช ภู่อิ่ม กรรมการบริษัท/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

12/12 - - - 1/1 1/1 

  10. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กรรมการบริษัท 12/12 - - - - 1/1 
11. นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการบริษัท  12/12 - - - - 1/1 

  12. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี กรรมการบริษัท  7/12 - - - - 1/1 
 
หมายเหตุ  -    รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ” 
*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)  / คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee : NRC)/ คณ ะกรรม การก ากั บ ดู แ ลกิ จ ก ารที่ ดี  (Corporate Governance Committee: CGC)/ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC)/  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (AGM) 
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จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมตลอดปี 2564 ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

       จ านวนการเข้าประชุม/จ านวนการประชุมท้ังหมด (ครั้ง)  

BOD*                               AC* NRC* CGC* RMC* AGM* 
1. นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3/4 2/4 - - - 0/1 

หมายเหตุ  -    รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ” 
*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) / คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee : NRC)/ คณ ะกรรม การก ากั บ ดู แ ลกิ จ ก ารที่ ดี  (Corporate Governance Committee: CGC)/ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC)/ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (AGM) 

 
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรมและเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติมติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นประจ าทุกปี กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ในวงเงิน 6 ล้านบาท 
มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน บาท/เดือน 
ประธานกรรมการบริษัท 70,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 40,000 
กรรมการบริษัท 30,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7,500 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย บาท/คร้ังการประชุม 
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7,500 

กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่
ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5,000 
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1. กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามที่ก าหนด 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เนื่องจากกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่ในการสอบทาน

รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ครบถ้วนเพียงพอ 

3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม 

ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หมายเหตุ  -    รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ” 
*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)  / คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee : NRC)/ คณ ะกรรม การก ากั บ ดู แ ลกิ จ ก ารที่ ดี  (Corporate Governance Committee: CGC)/ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) 

 

ค่าตอบแทนอื่น   
▪ รถประจ าต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท จ านวน 1 คัน ค่าเช่าเดือนละ 69,550 บาท สัญญาเช่า 5 ปี เริ่ม 1 กันยายน 

2561 ถึง 31 สิงหาคม 2566 
▪ รถประจ าต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จ านวน 1 คัน เช่าซื้ อ เริ่มใช้งาน 27 กรกฎาคม 2560  ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2564 มูลค่าคงเหลือ 1,179,219.00 บาท 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อกรรมการ ค่าตอบแทน 
BOD*  
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
AC* 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 
NRC* 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
CGC* 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
RMC* 
(บาท) 

1. พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 840,000 - - - - 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ 480,000 - - - 5,000 
3. นายณรงค์ พหลเวชช์ 150,000  37,500 - - - 
4. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 360,000 75,000 - 22,500 - 
5. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 360,000 - 37,500   - - 
6. พลโท จิรภัทร มาลัย 360,000 - - 15,000 5,000 
7. นายสุนทร พจน์ธนมาศ 180,000 30,000 - - 7,500 
8. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์ 360,000 60,000 25,000 15,000 - 
9. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ 360,000 - 25,000 - - 
10. นางวรนุช ภู่อิ่ม 360,000 - - - 5,000 
11. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 360,000 - - - - 
12. นายสุทธิพร จันทวานิช 360,000 - - - - 
13. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 360,000 - - - - 

 รวม  4,410,000 202,500   87,500  52,500 22,500 
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8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทมีการลงทุนใน บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) (“นวนคร”) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 12.60 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ซึ่งยังคงถือว่าเป็นบริษัทร่วม เนื่องจากมีกรรมการบางท่านร่วมกัน ถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะต่ ากว่าร้อยละ 20 แล้วก็ตาม โดยบริษัท
ได้มีการส่งกรรมการผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในนวนคร โดยข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิัทอื่นของกรรมการแตล่ะคนปรากฏ
ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”  

บริษัทได้ส่งกรรมการดังกล่าวเพื่อเป็นผู้แทนของบริษัทในการร่วมบริหารงาน มีส่วนในการควบคุมและก าหนดนโยบาย
ของบริษัทจากการลงทุนในนวนครนั้น บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลประจ าปี    

 
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ และไม่ร่วมพิจารณาการท าธุรกรรมดังกล่าว 

ในปทีี่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีข้อสรุปดังน้ี 
1. การท ารายการเกี่ยวโยงกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณารายการจาก

คณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็นรายการที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนน าเสนอขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท า
รายการกับบุคคลภายนอก และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการ
พิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการดังกล่าวผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระท าความผิดของกรรมการและผู้ บริหารเกี่ยวกับ
การใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ หรือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บังคับบุคคลดังกล่าวที่เป็นบุคคลที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน และเป็นข้อมูลส าคัญที่ยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าจะส าหรับตนเองหรือบุคคล
อื่น 

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งมาตรการส าคัญที่จะส่งเสริมการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้
กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย อีกท้ัง กรรมการ
และผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ เป็นหลักฐาน และเผยแพร่ในรายงาน
ประจ าปีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทส าหรับรอบปี 2564  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ 

จ านวน (หุน้) 
จ านวนหุ้น
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

ระหว่างปี 
(หุ้น) 

30 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2564 
ของตนเอง คู่สมรสหรือ

บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ของตนเอง คู่สมรสหรือ
บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

1. พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี - - - - - 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ* 32,330,200 27,045,000 32,330,220 27,045,000 - 
3. นายณรงค์  พหลเวชช์ - - - - - 
4. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล - - - - - 
4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา - - - - - 
5. พลโท จิรภัทร มาลัย - - - - - 
6. นายสุนทร พจน์ธนมาศ - - - - - 
7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ - - - - - 
8. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ - - - - - 
9. นางวรนุช ภู่อิ่ม - - - - - 
10. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม** 27,045,000 32,330,200 27,045,000 32,330,220 - 
11. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 64,900,000 - 1,000 - - 
12. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน 4,026,666 - 4,026,666 - - 
13. นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ - - - - - 
14. นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก - - - - - 
15. นายปภังกร จันทรศรณ์ - - 10,000 - - 
16. นางสาวนิตยา เสระคร - - - - - 
17. นายเทพมงคล ขุนทิพย์ - - - - - 

หมายเหตุ  -    รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร แสดงภายใต้หัวข้อ “7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้บริหาร” 

   * คู่สมรส คือ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม (ล าดับที่ 10) 
  **คู่สมรส คือ นายวีระชาติ โลห์ศิริ (ล าดับที่ 2) 

  ในปี 2564 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ณ ต้นปี และสิ้นปี รวมถึงที่มี
การซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหาร ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยไม่ปรากฏการกระท าความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด  
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(3) การต่อต้านคอร์รัปชัน 
บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector 

Collective Action Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2562 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง ดังนั้น เพื่อรักษาสถานะดังกล่าว ในปี 2564  บริษัทอยู่ระหว่าง
ด าเนินการกระบวนการต่ออายุการรับรอง (re-certify) โดยได้ท าแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ CAC ก าหนด   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์
รัปชันเพื่อให้มีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมตามแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับ 4.0 และได้มีมติอนุมัติ
นโยบายดังกล่าว  

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดังน้ี 
1. ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อหาแนวทางควบคุม ป้องกัน และติดตาม

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการคอร์รัปชัน 
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและแนว

ปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
3. จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระท าทุจริตคอร์รัปชัน และมี

มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน 
4. สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เช่น ลูกค้า คู่

ค้า บริษัทร่วม เป็นต้น โดยคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
นอกจากน้ียังได้เผยแพร่ต่อสาธารชนบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย 

5. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดและ
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ าเสมอ 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ภายใต้หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ” 
 
(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และการแจ้งเบาะแสของการกระท า
ผิดกฎหมาย ส าหรับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชา เลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.nep.co.th ภายใต้หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ” ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียน 2 ครั้ง จากพนักงานท่ีโรงงาน 
1 ครั้ง เกี่ยวกับการท างานของเพื่อนพนักงานซึ่งเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลาท างาน เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน และจากพนักงานท่ีส านักงาน
ใหญ่ 1 ครั้ง เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรมาทดแทนในต าแหน่งงานที่ว่างมีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่องานของหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่ง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการได้น าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ และด าเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย โดยฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการได้ติดตามผลเพื่อช้ีแจงพนักงานที่ร้องเรียนได้ทราบถึงการด าเนินการของบริษัทโดยไม่นิ่งนอนใจเมื่อมี
พนักงานร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความ
ยั่งยืน ประจ าปี 2564 
 
  

http://www.nep.co.th/
http://www.nep.co.th/
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8.2 รายผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
8.2.1 จ านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม 
  ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมการ
ประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
 

รายชื่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คร้ังท่ี 1 
(21 ม.ค.) 

คร้ังท่ี 2 
(15 ก.พ.) 

คร้ังท่ี 3 
(24 ก.พ.) 

คร้ังท่ี 4 
(11 พ.ค.) 

คร้ังท่ี 5 
(10 ส.ค.) 

คร้ังท่ี 6 
(10 พ.ย.) 

คร้ังท่ี 7 
(24 พ.ย.) 

คร้ังท่ี 8 
(22 ธ.ค.) 

จ านวน
การเข้า
ร่วม

ประชุม 

1.นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล         8/8 
2.นายสุนทร พจน์ธนมาศ         4/4 
3.นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์         8/8 

กรรมการที่ลาออกในปี 2564 
1.นายณรงค์ พหลเวชช์  X  X     2/4 

 
8.2.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่ 
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด จ านวน 3 ท่าน  ได้แก่ 
นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายณรงค์ พหลเวชช์ ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบด้วย
ปัญหาสุขภาพ เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2564) นายสุนทร พจน์ธนมาศ (ทดแทนนายณรงค์ พหลเวชช์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564) และ
นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อสอบทานแผนงานและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ 
รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ ได้ดังนี้  

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ โดยสอบถาม 

รับฟังค าช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าต่างๆ เกี่ยวกับการจัดท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบ

การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ และผู้สอบบัญชีได้ยืนยันถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ผู้บริหารสูงสุดของฝ่าย

บัญชีและการเงินได้ให้ค ายืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกรายการบัญชีอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระส าคัญ

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานของผู้

ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายใน ท่ีจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอ  
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3. ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี รับทราบผลการตรวจสอบ ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุง

ภายในเวลาที่เหมาะสม ให้ค าแนะน าในการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ

ภายใน 

4. ส่งเสริมให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้า

ของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และรับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับทราบรายงานจากฝ่ายจัดการ              

ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เรื่องการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนด าเนินการ  

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและแต่งตั้ง 1.นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร 

และ/หรือ 2.นางสาวโชติมา กิจศิรกร และ/หรือ 3.นางสาววันนิสา งามบัวทอง ในนามบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 พร้อมทั้งเสนอจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ จ านวนบุคลากรพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

8. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยท าการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) ตาม

แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่

ครบถ้วนเพียงพอตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้ว 

9. อื่นๆ 

• ประชุมกับผู้สอบบัญชี จ านวน 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือและรับทราบความเห็นที่เป็น

อิสระของผู้สอบบัญชี 

• รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง 

 

                                                                                                  
              (นายไพโรจน์ สญัญะเดชากลุ) 

                                                                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ    
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8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
8.3.1 จ านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม 
  ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง และสมาชิกคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

รายชื่อ 
คณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 

คร้ังท่ี 1 
(15 ก.พ.) 

คร้ังท่ี 2 
(18 มี.ค.) 

คร้ังท่ี 3 
(7 มิ.ย.) 

คร้ังท่ี 4 
(7 ก.ย) 

คร้ังท่ี 5 
(8 ต.ค) 

จ านวนการ
เข้าร่วม
ประชุม 

1.นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา      5/5 
2.นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ      5/5 
3.นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์      5/5 

 

8.3.2 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วย นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ 
อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ และนางสาวนิภา ล าเจียกเทศ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  
  ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
ตามวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 โดยในปีท่ีผ่านมา 
ได้พิจารณาเสนอช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่มี
ส่วนไดเ้สียไมไ่ดเ้ข้าร่วมประชุม และงดออกเสยีง 

2. พิจารณากลั่นกรองและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดโดยค านึงถึง 
ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนเทียบเคยีงกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมขีนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาสอบทาน ก่อนเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัต ิ

3. สรรหาบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่
ลาออก โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้น า รวมทั้งมีประวัติการท างานท่ีโปร่งใส มีความเป็น
มืออาชีพ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีล่าออก 

4. เสนอช่ือบุคคลที่จะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5. เสนอช่ือกรรมการและผู้บริหารที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก  ความรู้ ความสามารถ 
และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเสนอแนวทางป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยง
ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

6. จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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7. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ประจ าปี 2564 ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้
ความเห็นชอบ 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรและรายงานผล การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ พร้อมทั้ง จัดท ารายงาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 
One-Report) 

9. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code 2007 ของก.ล.ต.) และได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

                                                                                                  
         (นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) 
         ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
8.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
8.4.1 จ านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม 
  ในปี 2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง และสมาชิกคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีเข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

รายชื่อ 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คร้ังท่ี 1 
(12 ก.ค.) 

คร้ังท่ี 2 
(11 ต.ค.) 

คร้ังท่ี 3 
(16 พ.ย.) 

จ านวนการเข้า
ร่วมประชุม 

1.นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล    3/3 
2.พลโท จิรภัทร มาลัย    3/3 
3.นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์    3/3 

 
8.4.2 รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล ประธาน
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี พลโท จิรภัทร มาลัย และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ท าหน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน   
  ในปี 2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่มี
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หลักการหรือแนวปฏิบัติข้อใดที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะน าไปปรับใช้ จะมีการอธิบายเหตุผล
หรือระบุมาตรการทดแทน (ถ้ามี) และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนของบริษัท น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. พิจารณารายงานผลการประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 
Governance  Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดท าโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors:  IOD) น าเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงในเรื่องที่ได้รับการประเมินว่ายังปฏิบัติได้ไม่ดี
พอ และเรื่องที่ได้รับค าแนะน าจากผู้ประเมินให้มีการด าเนินการเพิ่มเติม โดยจัดให้มีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว  

4. พิจารณาต่ออายุการรับรองการเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector 
Collective Action Against Corruption: CAC) 

ในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และ ได้รับการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 91 ระดับ 5 ดาว อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

จากผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และการให้
ความส าคัญในด้านการก ากับดูแลกิจการ โดยบริษัทยังคงยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

                                                                                                        
(นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล) 

            ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 
8.5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
8.5.1 จ านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม 
  ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

รายชื่อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คร้ังท่ี 1 
(8 ธ.ค.) 

จ านวนการเข้า
ร่วมประชุม 

1.นายสุนทร พจน์ธนมาศ  1/1 
2.พลโท จิรภัทร มาลัย  1/1 
3.นางวรนุช ภู่อิ่ม  1/1 
4. นายวีระชาติ โลห์ศิริ  1/1 
5.นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน  1/1 
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8.5.2 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายสุนทร พจน์ธนมาศ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง นางวรนุช ภู่อิ่ม (ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) พลโท จิรภัทร มาลัย นายวีระชาติ โลห์ศิริ และนายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริหารความเสี่ยง ท า
หน้าท่ีก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร วางแผนทบทวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 
  ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบจัดการที่
มีประสิทธิผลครอบคลุมทั้งองค์กร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

2. จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ในการเผยแพร่แนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกระบวนการและ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

3. ทบทวนรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2564 ที่ได้จัดท าโดยคณะท างานเพื่อ
การจัดการบริหารความเสี่ยงและโอกาส ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

4. ทบทวนรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประจ าปี 2564 โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบแล้ว 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบรายคณะเป็นรายปี โดยน าเสนอผลการประเมิน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบแล้ว 

 จากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความ
เสี่ยง โดยควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ความเสี่ยงในการเกิดภาวะธุรกิจหยุดชะงักในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงจัดการเครื่องมือหรือมาตรการอื่น ๆ ท่ีใช้ประเมิน
ความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สอดคล้องกับ
ระบบควบคุมภายในและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

                                                                                                 
            (นายสุนทร พจน์ธนมาศ) 
                 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
9.1 การควบคุมภายใน 
9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุ

ภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการบริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมิน โดยได้จัดท าขึ้นตามแนวคิดของ COSO (The 

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งมีค าถามหลัก 5 ส่วน และขยายความแต่ละส่วน

ออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

เพื่อการด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฏหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย รวมทั้งมี

การจัดท าบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเช่ือถือ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดท าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

บริษัทเป็นประจ าทุกปี บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานจริง ส าหรับปี 2564 พบว่ามี 1 หัวข้อที่บริษัทยังไม่ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

• ข้อ 1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct หัวข้อย่อย 1.3.3 การประเมิน

โดยผู้เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร พบว่า บริษัทไม่ได้มีการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจาก

ภายนอกองค์กร เนื่องจากบริษัทมีการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่ง

การว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงไม่ได้จัดให้มีการประเมิน 

ทั้งนี้ รายละเอียดในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทประจ าปี 2564 แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้  
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคณุค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการ
ปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ในการด าเนินงานที่ครอบคลุมถึง 
     1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันและการ 
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ   
     1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และ บุคคล ภายนอก  

 
 
 
 
 

 
 

 บริษัทมีมีนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2561) ยึดหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า คู่
ค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้สอบบัญชี สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ส่วนรวม  รวมถึงมีคู่มือปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่
ประจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร และ
พนักงานปฏิบั ติหน้ าที่ ด้ วยความซื่ อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง  
     1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of 
conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม 
     1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ
ต น ใน ลั กษ ณ ะที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ค วาม ขั ด แย้ งท าง

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. บริษัทมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่  1 ปี  2564 ประกาศ ณ วันที่  21 ตุลาคม 2564) และ
นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับประกาศ ณ วันที่  22 
กุมภาพันธ์ 2561) ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้อง
รับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยมี
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท า
ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร1 
     1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืน
ข้อก าหนดข้างต้น 
     1.2.4  มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้น
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ใน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อก าหนดและบทลงโทษ เป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการ
เผยแพร่ Code of Conductให้แก่พนักงานและบุคคล 
ภายนอกได้รับทราบ 

 
 
   
 
 
 

บทลงโทษทางวินัยเมื่อมีการฝ่าฝืน 
2. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ฉบับ 
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564) ให้บุคคลากรทุกคนใน
องค์กรต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
3. มีระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ.
2559 หมวด 10 จรรยาบรรณวินัยและการรักษาวินัย การ
ด าเนินการทางวินยัและโทษทางวินัย 
4. มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษให้พนักงานที่เข้า
ท างานใหม่รับทราบทุกครั้ง รวมถึงสื่อสารให้บุคลกรภายใน 
และบุคคลภายนอกรับทราบทางเว็บไซต์ www.nep.co.th 
หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการที่ดี” 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม 
Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติ 
(compliance unit) 
      1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
      1.3.3 การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจาก
ภายนอกองค์กร 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทดูแลรับผิดชอบให้พนักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติ
ตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง และบริษัทได้
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในภาพรวม โดยก าหนดไว้
ใน “นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ” (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
22 กุมภาพันธ ์2561)  
2. มีการจัดท าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ บริษัท
และกรรมการชุดย่อย รวมถึงมีการจัดท าแบบประเมินตนเอง
ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมของพนักงานโดยเริ่มประเมิน
ในปี 2565  
3. มีการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการก ากับ
ดู แลกิ จการที่ ดี ของบริษั ท  ในส่ วนการประเมิน โดย
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่สูงจึงไม่ได้จัด
ให้มีการประเมิน  

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตาม
ข้ อ ก าห น ด เกี่ ย วกั บ ค วาม ซื่ อ ต ร งแ ล ะก ารรั ก ษ า
จรรยาบรรณ 
     1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่า
ฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  
     1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือ
จัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอัน
ควร  

 

 

 

 

 

 
 

 1. บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดตาม และดูแล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในภาพรวม เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลอื่น 
สามารถส่งค าร้องเรียน หรือความคิดเห็นเข้ามาทางจดหมาย
ร้องเรียน / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / โทรสาร / กล่องรับ
เรื่องภายในบริษัท / ส านักงานสาขาของบริษัท หากมี
กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระท าผิดจรรยาบรรณ
ธุรกิจจะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดตามระเบียบบริษัท 

                                                           
1 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 
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     1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร 

   โดยก าหนดไว้ในนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ หน้า 19-20 
(ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 )  
2. มีระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ 
พ.ศ. 2559 หมวด 10 จรรยาบรรณวินัยและการรักษาวินัย 
การด าเนินการทางวินัยและโทษทางวินัย 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการ

ควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ แยกจาก
ฝ่ ายบ ริห าร  โดย ได้ ส งวนสิ ท ธิ์ อ าน าจ เฉพ าะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่าย
บริหารไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังน้ี  
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 21 
มกราคม 2564) 
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
21 มกราคม 2564) 
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฉบับประกาศ ณ 
วันท่ี 21 มกราคม 2564) 
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(ฉบับทบทวน กมุภาพันธ ์62)  
- กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับประกาศ 
ณ วันท่ี 13 กันยายน 2561) 

2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

  คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาและก าหนด
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน เหมาะสม และวัดผลได้ 
และมอบห มาย ให้ ฝ่ ายบ ริห ารน า เสนอรายงานผล
ประกอบการด าเนินธุรกิจต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาทุกเดือน  

2.3 คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนด 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
โดยได้จัดท ากฎบัตร ดังนี้ 
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 21 
มกราคม 2564) 
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
21 มกราคม 2564) 
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฉบับประกาศ ณ 
วันท่ี 21 มกราคม 2564) 
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(ฉบับทบทวน กมุภาพันธ ์2562) 
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- กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับประกาศ 
ณ วันท่ี 13 กันยายน 2561) 
- กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าปี 2565 

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 
ของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ ในเรื่องนั้น ๆ ได้ 

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ ในบางกรณีที่ต้องใช้ความ
ช านาญพิ เศษ บริษัทจะปรึกษาผู้ เช่ียวชาญก่อนการ
ด าเนินการ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี  ที่ปรึกษาทางการเงิน 
หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ 
ความสามารถ น่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการ
ใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่
เหมาะสม เพียงพอ 

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 4 
ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีความ สัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ
อันอาจมีผลท าให้ ไม่สามารถท าหน้าที่ ได้อย่างอิสระ
ประกอบด้วย 
  1. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 
  2. พลโท จิรภัทร มาลัย  
  3. นายสุนทร พจน์ธนมาศ 
  4. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่อง
การควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้าง
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการ
ติดตาม 

  คณ ะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบในการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และบริษัทได้จัดตั้ง
คณะท างานบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อประเมินความเสี่ยง
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง (มีผลบังคับใช้วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564) 

 
            3.   ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
3.1 ผู้ บริหารระดับสู งก าหนดโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการ
จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายใน ที่
ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่
ชัดเจน เป็นต้น  

  1. บริษัทมีการก าหนดโครงสร้างองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่
ละหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงได้รับการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน จากผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 
2. มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท   บริษัทก าหนดผังโครงสร้างองค์กรและผังโครงสร้างหน่วยงานขึ้น
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โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล 

เพื่อให้เกิดสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจนง่ายต่อการสื่อสารข้อมูล 

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่
แ ล ะค วาม รั บ ผิ ด ชอบ อย่ า ง เห ม าะส ม ระห ว่ า ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และ
พนักงาน  

  1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท /
ผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจนไว้ใน “กฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท” ข้อ 6 หน้า 6-8  
2. ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่  Job description ของ
ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงอ านาจการอนุมัติวงเงินในเรื่อง
ต่างๆ อย่างชัดเจน  

        4.   องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา 
และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความ สามารถที่
เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและ
วิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ าเสมอ 

  1. บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมโดยก าหนดไว้
ใน “นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่อง นโยบายและการปฏิบัติ
ต่อพนักงาน” ข้อ 7.3 หน้า 11 
2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง “การสรรหา” และ“การ
ฝึกอบรม” รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารโดยการอบรมตาม
หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้
แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบ 

  1. บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย (KPI) มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน 
ประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปผลรายปี โดยน ามาใช้ในการ
พิจารณาผลคะแนน การโปรโมทหรือการปรับขึ้นเงินเดือน 
2. ก ารสื่ อ ส ารก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ง าน  โด ย
ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้พนักงานทราบ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในท่ีประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือน 

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียม พร้อม
ส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา 

  มีช่องทางการสรรหาบุคคลากรหลากหลายช่องทางเพื่อให้สา
มารสรรหาบุคคลกรได้อย่างทันเวลา เช่น เว็บไซต์สมัครงาน, 
Walk in เป็นต้น รวมถึงบริษัทมีการจัดท าแผนอัตราก าลังพล
ทุกปี  เพื่อให้สามารถจัดหาพนักงานให้ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษา
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบท่ีปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

  1. เกณ ฑ์ การสรรหาพนั กงานจะพิ จารณ าการศึ กษา 
ประสบการณ์ท างาน ความถี่ในการเปลี่ยนงาน ทัศนคติในการ
ท างาน และตรวจสอบประวัติในการรับพนักงานใหม่   
2. มีวิธีการปฏิบัติ ในการพัฒนาและรักษาผู้บริหารและ
พนักงาน เพื่อพัฒนาวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ืบทอด   1. คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการจัดท าแผนการสืบทอด
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

ระดับสูง เพื่อด ารงต าแหน่งส าคัญในองค์กรโดยก าหนดไว้ใน 
“นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 
2564 ข้อ 5.13 เรื่อง “แผนการสืบทอดต าแหน่ง” หน้า 17 
2. บริษัทมีนโยบายแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 (Succession Plan) เพื่ อพัฒนาระบบการบริหารจั ดการ
ก าลังคนและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565) 

          
5.   องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการ

สื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ

การควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จ าเป็น 

  บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับต้องดูแลรับผิดชอบ ให้พนักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก
รายงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวช้ีวัดผลการ

ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of 

Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว

ของบริษัท 

  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 
(KPI) มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน ประเมินผลทุก
ไตรมาส และสรุปผลรายปี โดยน ามาใช้ในการพิจารณาผล
คะแนน การโปรโมท หรือการปรับขึ้นเงินเดือน รวมถึงการ
ประเมินการปฏิบัติตาม Code of Conduct   

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจ และการ

ให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถ เช่ือมโยงกับ

ความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในด้วย 

  อ้างอิงผลการสอบทานตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการ

สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรแต่ละคน 

  ผู้บริหารมีการพิจารณาไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมปีใหม่ , HR 
คลินิก , กิจกรรมบริจาคสิ่งของ/เงินบริจาค/เลี้ยงอาหาร
กลางวนักับสถานศูนย์สงเคราะห์, โครงการตู้รับความเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากพนักงาน, การประชุมแถวพนักงานเดือนละ
ครั้งฯลฯ 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

       6.  องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดย
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง 
ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิ หรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

  งบการเงินของบริษัท จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับ
ใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (CPA)โดยแสดงความเห็น
แบบไม่มีเง่ือนไข และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน
โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการ
เงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  อ้างอิงผลการสอบทานตามหลักเกณฑ์ข้อ 6.1 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรม
การด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง 

  รายงานทางการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีที่รับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเห็นว่าได้สะท้อนการด าเนินงานของบริษัทแล้ว  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จน
เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมขององค์กร 

  บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและจัดท าคู่มือ
การบริหารความเสี่ยง (มีผลบังคับใช้วันที่  1 พฤศจิกายน 
2564) และสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

 
        7.   องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่าย

งาน และหน้าท่ีงานต่าง ๆ   

  คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้จัดท ารายงานความเสี่ยงของ
องค์กร โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร 

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจาก
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงานการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  อ้างอิงผลการสอบทานตามหลักเกณฑ์ข้อ 7.1 

7.3 ผู้บริหารทุกระดับมสี่วนร่วมในการบรหิารความเสีย่ง   ผู้บริหารและหัวหน้าของแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุ
ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงมีหน้าที่จัดการความ
เสี่ยงและก ากับดูแลให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
หน้าท่ีภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดย   คณ ะท างานบริหารความ เสี่ ยงได้มี การประเมินระดับ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 

พิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบ ที่อาจ
เกิดขึ้น  

ความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาส เหตุการณ์ 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
ระดับของโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ เสี่ยงนั้น 
(acceptance) การลดความ เสี่ ย ง (reduction)  ก า ร
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับ
ความเสี่ยง (sharing) 

  ในการจัดท าความเสี่ยงองค์กร มีการประเมินความเสี่ยง และ
ผลกระทบ โดยก าหนดกิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงและ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
 

    8.   องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดย

ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารายงาน

ทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัป

ชันการที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 

(management override of internal controls)  

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ การได้มาหรือ

ใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

  มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และก าหนด นโยบาย
ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ป้องกันการทุจริต เช่น 
1. นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่อง “การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน” หน้า 5, เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์” หน้า 7, เรื่องการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่
มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 16-14 
2. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (ฉบับประกาศ ณ วันที่  21 
ตลุาคม 2564) 
3. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2564 
4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร  

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า 
ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความ
เป็นจริงจนท าให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข
ยอดขาย เป็นต้น 

  เป้าหมายการปฏิบัติงานถูกจัดตั้งโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งได้รับ
ความ เห็ นชอบจากคณ ะกรรมการบริษั ท  โดยท าการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับแผนธุรกิจและเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา เพื่อทบทวนเป้าหมายให้สอดคล้อง
ความจริงอย่างสม่ าเสมอ  
 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถาม
ผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจรติ และมาตรการที่
บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วม
ประชุมด้วยทุกครั้ง ยกเว้นมีอย่างน้อย 1 ครั้งท่ีก าหนดให้คณะ
กรรม การตรวจสอบประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความเห็นที่เป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงรายการผิดปกติอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีจะ
สื่อสารให้ทราบ  
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8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนด ไว้  

  บริษั ทจั ดอบรมให้ ความรู้ ในภาพรวมของบริษั ทและ
กฎระเบียบต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่ทุกครั้ง รวมถึงมีการ
สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) และติดบอร์ดประกาศ  

 
       9.   องค์กรสามารถระบแุละประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 

9.1 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงปจัจัยภายนอกองค์กรที่

อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 

และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ

ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง นั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

  บริษัทประเมินความเสี่ยงองค์กร ท้ังจากภายในและภายนอกที่
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งระบุโอกาสในการ
เกิดความเสี่ยงและประเมินผลกระทบ หากความเสี่ยงดังกล่าว
เกิดขึ้น ตลอดจนก าหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
เพียงพอแล้ว 

  อ้างอิงผลการสอบทานตามหลักเกณฑ์ข้อ 9.1 

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงน้ันอย่างเพียงพอแล้ว 

  1. คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการจัดท าแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อด ารงต าแหน่งส าคัญในองค์กรโดยก าหนดไว้ใน 
“นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 
2564 ข้อ 5.13 เรื่อง “แผนการสืบทอดต าแหน่ง” หน้า 17 
2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร มีคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมเพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

       10.   องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสม กับ
ความ เสี่ ย ง และลักษณ ะเฉพ าะขององค์ กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน 
ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

  บริษัทระบุความเสี่ยงที่ส าคัญในระดับองค์กร มีมาตรการและ
แผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง มีการติดตามและ
รายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ   

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการ ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  เช่น มีนโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน

  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์
อักษรครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ด้านการเงิน การจัดซื้อ 
และการบริหารทั่วไป เช่น 
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เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร
ทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และ
ล าดับช้ันการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น 
มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหาร
แต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติ โครงการลงทุน 
ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็น
ต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการ ส าหรับกรณีต่างๆ ดังนี ้
    10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมี
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
     10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท า 
สัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้
กู้ยืม การค้ าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มี
การปฏิบัติ เป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืน
หนี้ตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เป็นต้น 

1. นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน 
2. นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 
3. ระเบียบว่าด้วยบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ 
พ.ศ.2559 
4. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2564 
5. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร 

 
 
 
 
มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
 
 
 
ในการจัดท าสัญญากับผู้เกี่ยวข้องมีการควบคุมและติดตามให้
เป็นไปตามข้อผูกพันของสัญญาที่บริษัทมีผลผูกพัน 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความ
หลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
Manual และ Automated ห รื อการควบ คุ ม แบ บ
ป้องกันและติดตาม 

  ก าหนดการควบคุมภายในทั้งแบบ Manual เพื่อควบคุมการ
ปฏิ บั ติ งาน รวมทั้ งก ารจั ดการเอกสารให้ เป็ น ไป ตาม
มาตรฐานสากล เช่น ระบบ ISO มีการจัดท าคู่มือ 
ปฏิบัติงาน การอนุมัติในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงมีการตรวจติดตาม
ระบบการควบคุมภายในจากมาตรฐาน ISO จากหน่วยงาน
ภายนอก และ แบบ Automated ผ่านการใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูปที่ควบคุมอ านาจการอนุมัติในขั้นตอนต่างๆ ตามสิทธิ์
ของผู้ใช้งานระบบที่ก าหนดไว ้

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับ
ขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน 
ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  ก าหนดการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร มีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมการท างานในกระบวนการต่าง ๆ 
และผู้บังคับบัญชาตามล าดับของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ควบคุม 
และบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการ
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ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงาน 
3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  
   (1) หน้าท่ีอนุมัติ  
   (2) หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล 
สารสนเทศ และ  
   (3) หน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

  บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน และ
ป้องกันการเกิดทุจริต เช่น 
1. ระเบียบการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน (QP) 
2. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2564  
4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร 

 

       11.   องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 
 

  บริษัทก าหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศภายในบริษัท โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
1. QP-ISO-10 สิทธิ์การเข้าใช้งานข้อมูล และการส ารองข้อมูล  
2. WI-ITD-6.3-01 การบ ารุงรักษาและการควบคุมข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  
3. ระเบียบและข้อก าหนดนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 
4. นโยบายการใช้ข้อมูล Data Center 

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้าง พื้นฐาน
ของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและ
การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ โดยมีการน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และระบบการท างานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมายมาใช้ในกระบวนการท างานต่างๆ เช่น Software 
License, โปรแกรมบัญ ชี  Accpac เป็นต้น  รวมถึ งมีการ
ควบคุมการเข้าใช้งานระบบโดยการก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน 

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  ก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการก าหนด
สิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูล (Access authorization) ส าหรับ
ข้อมูลแต่ละประเภท  

11.4 บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา 
การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  บริษัทใช้ Outsource เป็นที่ปรึกษาการบ ารุงรักษาโปรแกรม
ทางด้านบัญ ชี Accpac รวมถึงมีการก าหนดขั้นตอนการ
บ ารุงรักษาและการควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัท 
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          12.   องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ   เพ่ือให้

นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท า
ธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอน การอนุมัติ
ที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ 
เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท
ไปใช้ส่วนตัว   

  บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าท ารายการ
ระหว่างกันต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ถึงความสมเหตุสมผลของการ
เข้าท ารายการ และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยและส านั กงานคณ ะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม ่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม

กระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น 

  บริษัทได้ก าหนดไว้ในนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อ  
5 เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หน้า 7 
(ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561) 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม

ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ และ

พิจารณาโดยถือเสมือน เป็นรายการที่ กระท ากับ

บุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

  บริษัทได้ก าหนดไว้ในนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อ 5 เรื่อง 
“การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หน้า 7 (ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) ว่าหลีกเลี่ยงการท า
รายการที่ เกี่ยวโยงกับตนเอง กรณีมีความจ าเป็นต้องท า
รายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระท ารายการ
นั้นเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงาน ของ

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนดแนวทางให้

บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน

บริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

  บริษัทแต่งตั้งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม 

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน า

นโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและ

พนักงาน 

  ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและ
กระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงานอย่างเคร่งครัด 
โดยก าหนดไว้ในนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อ 9 เรื่อง  “การ
ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ” หน้า 19 (ฉบับประกาศ ณ วันที่  
22 กุมภาพันธ์ 2561)  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับ

การน าไปใช้ ในเวลาที่ เหมาะสมโดยบุ คลากร  ที่ มี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการ แก้ไข

ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 

  บริษัทได้มีการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานรับทราบ โดยหัวหน้า
ของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้พนักงานปฏิบัติ
ตามนโยบาย และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่
พบในที่ประชุมฝ่ายบริหารประจ าทุกเดือน เพื่อร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิัติใหม้ี   ปี 2564 บริษัทมีการทบทวนนโยบายกระบวนการปฏิบัติให้
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ความเหมาะสมอยู่เสมอ เหมาะสม เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการ
ออกค าสั่งต่างๆ เช่น 
1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปี 2564 
ประกาศ ณ วันท่ี 21 ตลุาคม 2564  
2. ค าสั่ งที่  บ .0152/2564 เรื่อง นโยบายความปลอดภัย      
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

       13.   องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน 
ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพ
และเกี่ยวข้องต่องาน 

  บริษัทมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติงานของกระบวนการต่างๆ 
อย่างครบถ้วน 
 

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ 
รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล  

  บริษัทมีกระบวนการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการพิจารณาเลือกใช้
โปรแกรม เช่น Accpac และในการควบคุมใดๆ บริษัทจะ
พิ จารณ าโดยเลื อกจากการควบคุมภายในที่ ก่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมี 
ข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบ การ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ราย ละเอียดของ
เรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท 
ทางเลือกต่าง ๆ  

  ฝ่ายจัดการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ต่อคณะ กรรมการ
บริษัทอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และ
ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ เมื่อมีความจ าเป็น 

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับ
หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ ประชุมที่ระบุ
ข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่
กฎหมายก าหนด  

  บริษัทด าเนินการให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือ
ก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ตามที่ก าหนดไว้ใน “กฎ
บัตรคณะกรรมการบริษัท” 

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่ อให้ รายงานการประชุม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถ 
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถาม
ของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการใน
เรื่องที่พิจารณา ความเห็น ของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วย

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียด ตามควร
ที่สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการได้ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็นหรือ
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะของกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการ
บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการจดบันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อความโปร่งใส รวมทั้งความเห็นของ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
กับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอ 
13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี ้
     13.6.1 มกีารจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่าง 
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
     13.6.2 กรณี ที่ ได้ รับแจ้งจากผู้สอบบัญ ชีหรือผู้
ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน 
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 

  1. บริษัทได้ก าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บเอกสาร
ส าคัญของบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการรวมถึงรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ที่
ส านักงานใหญ่ (ยกเว้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจัดเก็บที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน) โดยจัดเก็บไว้
อย่างมิดชิด เนื่องจากเป็นเอกสารลับของบริษัท ไม่อนุญาตให้
ใครมาหยิบไปใช้โดยพลการ     
2. ก าหนดให้ฝ่ายบัญชีท าหน้าที่เก็บเอกสารเป็น 
หมวดหมู่  และจัดเก็บรายงานและทะเบียนคุมเลขที่เอกสารใน
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการค้นหา  
3. กรณีมีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัท 
ก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องท าหนังสือช้ีแจงสาเหตุ และวิธีการแก้ไข 
ป้องกัน และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามผลการแก้ไขนั้น 
รายงานฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ  

       

          14.   องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการ

สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน  

  บริษัทมีระบบแชร์ไฟล์กลางข้อมูล โดยมีนโยบายการใช้ข้อมูล 
Data Center ก าหนดระเบียบการเข้าถึงข้อมูล และมีช่องทาง
ในการสื่อสารข้อมูลที่ส าคัญแก่พนักงานหลายช่องทาง ดังนี้ 
 1. จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email)  
 2. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
 3. ติดบอร์ดประกาศ 

14.2 บ ริ ษั ท มี ก า ร ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ที่ ส า คั ญ ถึ ง
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ 
เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้ง
การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน การจัดประชุมระหว่างคณ ะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรม
พบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร

  มีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทตามวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจ าทุก
เดือน และเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลาง เพื่อติดต่อขอข้อมูล
อื่นนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ 
หรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือ
ทุจริตภายในบริษัท  (whistle-blower hotline) ได้
อย่างปลอดภัย 

  บริษัทมีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เรื่องร้องเรียนต่างๆ ดังนี้  
1. อีเมล : ถึง เลขานุการบริษัท (secretary@nep.co.th) หรือ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (internal-audit@nep.co.th) 
หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Chairman_AC@nep.co.th) หรอื กรรมการผู้จัดการ 
(MD_NEP@nep.co.th) หรือผู้บังคับบัญชา 
2. จดหมาย ส่งถึงผูร้ับท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้ 
   -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   - กรรมการผู้จดัการ  
   - ผู้บังคับบัญชา  
   - เลขานุการบริษัท 
   - หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยส่งมายัง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 
จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพ หลโยธิน 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400 
3. กล่องรับเรื่องภายในบริษัท หรือส านักงานสาขา 
ของบริษัท 

 

          15.   องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มี 
ส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

  มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีสว่นได้เสียภายนอก องค์กร
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
1. Website : www.nep.co.th หัวข้อ “ติดต่อเรา”  
2. อีเมล : ถึง เลขานุการบริษัท (secretary@nep.co.th) 
หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน(internal-audit@nep.co.th) 
หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Chairman_AC@nep.co.th) หรอื กรรมการผู้จัดการ 
(MD_NEP@nep.co.th)  
3. จดหมาย ส่งถึงผูร้ับท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้ 
   -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   - กรรมการผู้จดัการ   
   - เลขานุการบริษัท 
   - หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

mailto:secretary@nep.co.th)%20หรือ
mailto:secretary@nep.co.th)%20หรือ
mailto:internal-audit@nep.co.th)%20หรือ
mailto:internal-audit@nep.co.th)%20หรือ
mailto:Chairman_AC@nep.co.th)%20หรือ
mailto:MD_NEP@nep.co.th
http://www.nep.co.th/
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
โดยส่งมายัง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 
จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพ หลโยธิน 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ 
หรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือ
ทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่าง
ปลอดภัย 

  อ้างอิงผลการสอบทานตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 15.1 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 
         16.   องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับ บัญชา หรือ
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็น
ต้น 

  บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติที่ก าหนดในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยก าหนดไว้ใน “นโยบาย
จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อ 9 เรื่องการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ” 
หน้า 19 (ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 22 ก.พ. 61)  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/
หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  บริษัทก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีการจัดท ากฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในในปี 
2565  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมคีวาม
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท 

  เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในโดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ 

  บริษัทได้รับการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในโดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ได้แก่ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และหน่วยงาน ISO 

16.5 บริษั ทก าหนดแนวทางการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

  โครงสร้างองค์กรของบริษัทก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
16.6 บริษัทส่งเสริมใหผู้้ตรวจสอบภายในปฏิบัตหิน้าท่ี
ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอบรมให้มีความรู้ เกี่ยวกับ
มาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

         17.  องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหาร

ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียดเพ่ิมเติม 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจาก
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ  

  หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้สอบบัญ ชี 
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ หากพบข้อบกพร่องหรือข้อควร
ปรับปรุงจะแจ้งหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนว
ทางแก้ไข พร้อมกับแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบ รวมถึงรายงาน
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
     17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทโดยพลันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบ
ต่อช่ือเสียงและฐานะ 
การเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
    17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระ ส าคัญ พร้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มด าเนินการ
จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 
    17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง 
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 บริษัทก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัททันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้น  
 
 
 
 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
 -ไม่มี- 
 
9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงาน
และความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี และจากการสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ  
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9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
1. รายละเอยีดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  (เอกสารแนบ 3) 

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคณุสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอ

กับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหา

บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

9.1.5 แนวปฏิบัติของบริษัทในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ก าหนดให้การอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารง

ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น จะต้องผ่านความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

9.2 รายการระหว่างกัน 
บริษัทมีรายการกับบริษัทร่วมตามความจ าเป็นในราคาและเงื่อนไขเป็นปกตธิุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น

ต่อรายการระหว่างกันของบริษัทว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลเยี่ยงผู้ประกอบการค้าพึง
ปฏิบัติตามปกติธุรกิจการค้าทั่วไป มีการก าหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์แต่อย่างใด 
 
9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประกอบด้วย กรรมการ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและบริษัทที่
เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่อาจมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นกรรมการผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุป
ความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

ล าดับ บุคคล/นิติบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
1 บริษัท วาวา แพค จ ากัด - ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 22.33 

- มีกรรมการร่วมกับบริษัท 1 คน คือ นางทิฆัมพร  ชัยเอี่ยม ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
1.25 

2 บริษัท เป้ แพค จ ากัด มีกรรมการร่วมกับบริษัท 1 คน คือ นางทิฆัมพร  ชัยเอี่ยม ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
42.83 

3 บริษัท วาวาแซต จ ากัด มีกรรมการร่วมกับบริษัท 1 คน คือ นายวีระชาติ โลห์ศิริ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45 
4 นายวีระชาติ โลห์ศิริ - เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.39 

- ถือหุ้นในบริษัท วาวา แพค จ ากัด ร้อยละ 21.25 
- ถือหุ้นในบริษัท เป้ แพค จ ากัด ร้อยละ 57.14 
- เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท วาวาแซต จ ากัด ร้อยละ 45 

5 นางทิฆัมพร  ชัยเอี่ยม - เป็นกรรมการของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.16 
- เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท วาวา แพค จ ากัด ร้อยละ 1.25 
- เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท เป้ แพค จ ากัด ร้อยละ 42.83 
- ถือหุ้นในบริษัท วาวาแซต จ ากัด ร้อยละ 15 
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9.2.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่มีกระบวนการคล้ายคลึงกันกับบริษัท โดยในการด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการส่งเสริมการ
ท าธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบและบริการของบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยการจัดซื้อมีการก าหนดราคาที่ไม่สูงกว่า
ราคาตลาด รวมทั้งมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่นตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท 

2. บริษัทได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง ท าให้บริษัทมีรายได้จากรายการค้าทีเ่ป็นไปตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาไม่ต่ ากว่าราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป  

ทั้งนี ้ในการท ารายการดังกล่าว คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลให้มีการท ารายการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งส าหรับปี 2564 และส าหรับปี 2563 

บริษัทและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้รับการอนุมตัิในหลักการแล้ว  โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ  และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี ้

บุคคล/นติิบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหวา่งกัน 
(พันบาท) 

ยอดคงค้าง 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน 

อ้างอิงหมายเหตุ
ประกอบงบ

การเงิน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
บริษัท  วาวา แพค จ ากัด 
เป็นบริษัทผลิตกระสอบ
สานพลาสติกจมัโบ ้

บริษัทและบริษัท วาวา 
แพค จ ากัด รวมถึง
ครอบครัว เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นใน
บริษัทรวมกัน 
519,375,200 หุ้นหรือคิด
เป็นร้อยละ  22.33  ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายได ้
       บริษัท วาวา แพค จ ากัด  
ได้ซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อใช้ใน
การผลิตสินค้าเพื่อขายดังนี ้
-  ฟิลม์กราเวียร์ 
-  บล็อค 
-  กระสอบ 
-  อื่นๆ 

 
 
ค่าใช้จ่าย  
    - บริษั ท ได้ ซื้ อ วั ตถุ ดิ บ จาก 
บริษัท วาวา แพค จ ากัด  เพื่ อ
น ามาผลิตสินค้าส าเร็จรูปเป็น
กระสอบสานพลาสติก  
   - ม้วนผืนผ้า 
   - วัตถดิบประกอบการผลิต  

 
 
 
 

20,407 
    122 
6,955 
  25 

 
 
 
 
 

  
 

39,372 
    648 

      
   
  
 
   18,731 
     1,198 
     1,034 
       538 
 
 
 
 
 
    
 

19,495 
     1,683 

 
 
 
 
   3,253 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11,991 
 

 
      
 
 
  4,909 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

2,260 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกลา่วเป็น
รายการคา้ปกติของบริษัท
และมีการก าหนดราคา
เช่นเดียวกับท่ีบริษัทขาย
ให้แก่ลูกค้าทั่วไป  จึงเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกลา่วเป็น
รายการคา้ปกติของบริษัท 
และมีการก าหนดราคาทีไ่ม่
สูงกว่าราคาตลาด  จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

 
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 3 
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บุคคล/นติิบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหวา่งกัน 
(พันบาท) 

ยอดคงค้าง 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน 

อ้างอิงหมายเหตุ
ประกอบงบ

การเงิน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
    - ค่าขนส่ง 

   - อื่น ๆ 
        21 

   100 
         29 
 

 
 

 

 
 

บริษัท เป้ แพค จ ากัด  
ประกอบธุรกิจเป่าฟิล์ม
พลาสติก / ผลิตม้วนผืน
ผ้า 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได ้
ขายทรัพย์สิน 

ขายสินค้า / วัตถุดิบ 
อื่นๆ 
 
 
 
 
 

 ค่าใช้จ่าย   
    - บริษัทได้ซื้อม้วนผืนผ้า ถุงใน
และม้วนฟิลม์ จาก บริษัท  เป้
แพค จ ากัด เป็นวัตถุดิบเพื่อน ามา
ผลิตกระสอบสานพลาสติก และ
ผลิตบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนเพื่อขาย  

 
  888 

 
 
 
 
 

 
 
163,943 

 
 
 

 
  121 
1,295 
    36 

 
 
 
 
 

127,063 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
32,313 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
25,173 

 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกลา่วเป็น
รายการคา้ปกติของบริษัท
และมีการก าหนดราคา
เช่นเดียวกับท่ีบริษัทขาย
ให้แก่ลูกค้าทั่วไป  จึงเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกลา่วเป็น
รายการคา้ปกติของบริษัท
และมีการก าหนดราคาทีไ่ม่
สูงกว่าราคาตลาด  จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ 
เหมาะสมและสมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล 

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 3 
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บุคคล/นติิบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหวา่งกัน 
(พันบาท) 

ยอดคงค้าง 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน 

อ้างอิงหมายเหตุ
ประกอบงบ

การเงิน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
บริษัท วาวาแซด จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลติ
กระเป๋า Shopping Bag  

เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

รายได้ขายสินค้า 
       บริษัท วาวาแซด จ ากัด  ได้
ซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อใช้ในการ
ผลิตสินค้าเพื่อขายดังนี ้

-  ฟิลม์กราเวยีร ์
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103 
กกบริษับบบบบบบกกกกกท เป้ แพค จ ากัด  666 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกลา่วเป็น
รายการคา้ปกติของบริษัท
และมีการก าหนดราคาทีไ่ม่
สูงกว่าราคาตลาด  จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ 
เหมาะสมและสมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล 

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 3 
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9.2.3 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุผลอย่างรอบคอบและจะเป็นไปในราคาหรือเง่ือนไขที่เสมือนการ
กระท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยอาจจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแสดงราคาที่เป็นธรรม และบริษัทจะด าเนินการตามขั้นตอน
ของข้อก าหนดหรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดหรือประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  ตลอดจนกฎเกณฑ์
หรือข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ 

 อน่ึง บริษัทมีข้อก าหนดในข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ซึ่งทรัพย์สินส าคัญของบริษัทว่าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยจะต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือจะต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งต้องติดตามการท า
รายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติด้วย 
 

  ผู้ถือหุ้น และ/หรือนักลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทย้อนหลั งในช่วง 3 ปี ได้จากรายงาน

ประจ าปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ https://nep.co.th/investor-relations/publications/ 



..................................
ส�วนที่ 3
งบการเง�น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์

และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) โดยงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 

และประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีของ

บริษัทได้สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเง่ือนไขแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก ากับดูแลและรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ประจ าปี 2564 ของบริษัท ที่จัดท าขึ้นเพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามควรในสาระส าคัญ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน 

ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งชุดท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดังความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564        

(แบบ 56-1 One Report) นี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีความ

เหมาะสมเพียงพอ สามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี

ความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

               พลต ารวจเอก                                    
                                         (สมชาย วาณิชเสนี)                                                   (นายวีระชาติ โลห์ศิริ) 
                                     ประธานกรรมการบริษัท                               รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 

 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
   ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั กิจการได้น าเสนอทั้งงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
 
   ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 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  
 
 
 
 
 

*****/2 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1(ข) ตามท่ีปรากฏในงบการเงินน้ีบริษทั
มีผลการด าเนินงานจากธุรกิจหลกัขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั และมีกระแสเงินสดใชไ้ป
ในกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบ
จ านวนเงิน 55.53 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย เป็นจ านวนเงิน 1,129.55 ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดง
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 930.56 ล้านบาท และแผนการด าเนินธุรกิจท่ียงัไม่
เป็นไปตามท่ีประมาณไว ้ปัจจยัดงักล่าวตลอดจนเร่ืองอ่ืนท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 (ข) 
แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกับ
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
เร่ืองน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

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

 
1) ความเส่ียง - การประมาณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเส่ือมสภาพ 

 เน่ืองจากผลการด าเนินงานในอดีตของบริษทัมีผลขาดทุนขั้นตน้และขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด
ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาการตั้ งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า และการตั้ งประมาณการค่าความเสียหายจากการ           
ท  าสัญญาขายสินคา้ท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนสินคา้
คงเหลือท่ีน ามาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ ได้แก่ วตัถุดิบ งานระหว่างท าและสินค้า
ส าเร็จรูปโดยมีมูลค่า 45.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.79 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย (ร้อยละ 4.62 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดงันั้นการพจิารณาตั้งค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้โดยเฉพาะงานระหวา่งท าตอ้งใชว้ธีิการค านวณเพื่อหาตน้ทุนท าต่อเม่ือผลิตเสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูป
แต่ละประเภทซ่ึงการค านวณมีความซบัซอ้น ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัความเส่ียงเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ของมูลคา่สินคา้คงเหลือ 
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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 

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกบั
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการ
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษทัมีนโยบายลงทุน         ใน
บริษทัดงักล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม
วธีิราคาทุน เป็นจ านวนเงิน 626.84 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าเป็นสาระส าคญัในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็นร้อยละ 
63.72 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี
ราคาทุนและตามวิธีส่วนได้เสีย พบว่า เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียมีมูลค่าน้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
อย่างเป็นสาระส าคญั ดงันั้นบริษทัตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซ่ึงการทดสอบการดอ้ยค่านั้นมีนยัส าคญัต่อการตรวจสอบเน่ืองจากจ านวนเงินดงักล่าวเป็น
จ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินเฉพาะกิจการ ฝ่ายบริหารตอ้งประมาณการมูลค่าท่ีจะได้รับคืนของ
บริษทัร่วมเพื่อพิจารณาประมาณการดอ้ยค่าซ่ึงมูลค่าท่ีไดรั้บคืนประมาณการจากจ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่า
การใชก้บัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย ์การประมาณการตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัสมมติต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการคาดการณ์ของบริษทัร่วม ขา้พเจา้จึงพิจารณาว่าเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ 
 
การตอบสนองความเส่ียง 

 วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึงการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ด้อยค่า และสอบทานการปฏิบติัตามการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้อง  
ประเมินวธีิท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณาดอ้ยค่า ตลอดจน
ทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญั วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัขอ้มูลภายในและภายนอก เพื่อประเมินประมาณการต่าง ๆ 
ท่ีค  านวณโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินมูลค่าและทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 
3) ความเส่ียง - การเกดิขึน้จริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย 

 จากการท่ีผูใ้ช้งบการเงินได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัรายไดจ้ากการขาย ตามท่ีแสดงไวใ้นงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ านวน 409.45 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
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส 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   

 
 

*****/6 
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

•  ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการใน
บริษัทร่วม เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการตรวจสอบกิจการในบริษัทร่วม ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 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 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

 



2564 2563 2564 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 34,819,984        58,232,080        34,819,984        58,232,080        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3, 5 58,505,019        43,536,082        58,505,019        43,536,082        

สินคา้คงเหลือ 6 40,468,555        41,179,452        40,468,555        41,179,452        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 2,242,746          2,063,370          2,242,746          2,063,370          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 136,036,304      145,010,984      136,036,304      145,010,984      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 30,089,100        30,000,000        30,089,100        30,000,000        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 427,854,384      412,085,585      626,843,889      622,691,107      

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 -                    -                    -                    -                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 174,943,358      187,360,331      174,943,358      187,360,331      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 9,506,098          9,899,050          9,506,098          9,899,050          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 707,540             1,070,188          707,540             1,070,188          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,658,691          4,242,337          5,658,691          4,242,337          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 648,759,171      644,657,491      847,748,676      855,263,013      

รวมสินทรัพย์ 784,795,475      789,668,475      983,784,980      1,000,273,997   
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บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ

สินทรัพย์

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 18,678,404        13,064,043        18,678,404        13,064,043        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3, 15 92,609,039        59,477,954        92,609,039        59,477,954        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 2,842,914          3,305,580          2,842,914          3,305,580          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 394,641             370,080             394,641             370,080             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 114,524,998      76,217,657        114,524,998      76,217,657        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16 3,416,661          3,803,258          3,416,661          3,803,258          

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์

พนกังาน 18 4,830,579          7,549,518          4,830,579          7,549,518          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 8,247,240          11,352,776        8,247,240          11,352,776        

รวมหน้ีสิน 122,772,238      87,570,433        122,772,238      87,570,433        

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

- 8 -

หมายเหตุ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

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 (1,129,546,227) (1,089,471,422) (930,556,722) (878,865,900)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 662,023,237      702,098,042      861,012,742      912,703,564      

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 784,795,475      789,668,475      983,784,980      1,000,273,997   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
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งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 409,452,826      363,831,599     409,452,826     363,831,599     
รายไดเ้งินปันผล 3, 9 -                    -                    43,860,000       20,412,000       
รายไดอ่ื้น 23 2,492,658          3,432,039         2,492,658         3,432,039         

รวมรายได้ 411,945,484      367,263,638     455,805,484     387,675,638     
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 433,333,437      365,862,594     433,333,437     365,862,594     
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 11,336,498        11,122,721       11,336,498       11,122,721       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 52,327,870        44,795,181       52,327,870       44,795,181       
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 14,112,826        12,770,564       14,112,826       12,770,564       

รวมค่าใชจ่้าย 511,110,631      434,551,060     511,110,631     434,551,060     
ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน (99,165,147) (67,287,422) (55,305,147) (46,875,422)
ตน้ทุนทางการเงิน (729,091) (736,908) (729,091) (736,908)
ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 55,476,017        43,637,598       -                    -                   
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (44,418,221) (24,386,732) (56,034,238) (47,612,330)
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ -                    -                    -                    -                   
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (44,418,221) (24,386,732) (56,034,238) (47,612,330)
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 4,343,416          -                    4,343,416         -                   

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุน -                    -                    -                    -                   

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 4,343,416          -                    4,343,416         -                   
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (40,074,805) (24,386,732) (51,690,822) (47,612,330)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 26
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.019) (0.010) (0.024) (0.020)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
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บาท

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษทั เอน็อพีี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ขำดทุนสะสม ส่วนของผูถื้อหุน้

และช ำระแลว้ หุน้สำมญั ท่ีหมดสิทธิกำรใช้

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 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)เบด็เสร็จอ่ืน -      -      -      -      -      

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

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จส ำหรับปี -      -      -      (44,418,221) (44,418,221)

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -      -      -      4,343,416 4,343,416 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 2,325,380,588 (571,696,788) 37,885,664 (1,129,546,227) 662,023,237 
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บริษัท  เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บำท

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี



ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ขำดทุนสะสม ส่วนของผูถื้อหุน้

และช ำระแลว้ หุน้สำมญั ท่ีหมดสิทธิกำรใช้

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 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)เบด็เสร็จอ่ืน -      -      -      -      -      

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

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จส ำหรับปี -      -      -      (56,034,238) (56,034,238)

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -      -      -      4,343,416 4,343,416 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 2,325,380,588 (571,696,788) 37,885,664 (930,556,722) 861,012,742 
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บริษัท  เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี



2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (44,418,221) (24,386,732) (56,034,238) (47,612,330)
รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 25,195,542 24,418,350 25,195,542 24,418,350 
เงินปันผล -      -      (43,860,000) (20,412,000)
ตน้ทุนทางการเงิน 729,091 736,908 729,091 736,908 
ดอกเบ้ียรับ (161,889) (882,093) (161,889) (882,093)
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (324,138) (677,512) (324,138) (677,512)
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 1,512,599 (362,433) 1,512,599 (362,433)
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (92,958) (8,681) (92,958) (8,681)
ประมาณการรับคืนสินคา้ 24,561 370,080 24,561 370,080 
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า -      (1,684) -      (1,684)
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,246,262 759,390 2,246,262 759,390 
ส่วนแบ่งผล (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (55,476,017) (43,637,598) -      -      

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (70,765,168) (43,672,005) (70,765,168) (43,672,005)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (14,644,799) 9,898,713 (14,644,799) 9,898,713 
สินคา้คงเหลือ (801,702) 949,486 (801,702) 949,486 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (31,267) 95,581 (31,267) 95,581 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,456,354) (1,744,943) (1,456,354) (1,744,943)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 33,080,798 5,285,956 33,080,798 5,285,956 

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (54,618,492) (29,187,212) (54,618,492) (29,187,212)
จ่ายภาษีเงินได้ (166,231) (55,413) (166,231) (55,413)
จ่ายช าระประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (747,500) (682,500) (747,500) (682,500)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (55,532,223) (29,925,125) (55,532,223) (29,925,125)
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งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับ 43,860,000 20,412,000 43,860,000 20,412,000 
ดอกเบ้ียรับ 180,011            1,051,531         180,011             1,051,531         
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ าเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                   45,000,000       -                    45,000,000       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) (89,100) -                   (89,100) -      
จ่ายช าระค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,152,782) (15,345,487) (4,152,782) (15,345,487)
จ่ายช าระค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,909,176) (8,705,056) (9,909,176) (8,705,056)
จ่ายช าระค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (22,500) (36,500) (22,500) (36,500)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 892,963 16,545,356       892,963 16,545,356 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 30,759,416 58,921,844 30,759,416 58,921,844 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (211,440) (135,321) (211,440) (135,321)
เงินรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 106,575,623     26,794,327       106,575,623 26,794,327 
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (100,961,262) (29,086,122) (100,961,262) (29,086,122)
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญา (4,042,210) (3,915,344) (4,042,210) (3,915,344)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,360,711         (6,342,460) 1,360,711          (6,342,460)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (23,412,096) 22,654,259       (23,412,096) 22,654,259       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 58,232,080       35,577,821       58,232,080        35,577,821       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 34,819,984 58,232,080 34,819,984 58,232,080 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

- เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 25,767              -                   25,767               -                   
- การไดม้าซ่ึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 2,825,531         13,248,096       2,825,531          13,248,096       
- โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                   4,932,497         -                    4,932,497         
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ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

บาท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

         
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
 (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 2564 ตามงบการเงินท่ีแสดง   
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทั        
ร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจ านวนเงิน 55.53 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีผล
ขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นจ านวนเงิน 1,129.55 
ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 
930.56 ลา้นบาท  

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

 
 1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมีการ

แพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้ศรษฐกิจยงัมีการชะลอตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของ
บริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว และท าการประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
   งบการเงินน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดท าเป็น

 ภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคย
 กบัภาษาไทย 
    งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ

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

   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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  
   ในระหว่างปี บริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

   การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินในปีปัจจุบนั 
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 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั 
และไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัประเมินแลว้เช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
 2.4 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการ  
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกใน
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
 2.5    เคร่ืองมือทางการเงิน 
            การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
  บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

  ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้
สองประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

  การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินนั้น ตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน  
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  การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีท าได ้3 วธีิโดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีนั้น 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การ
เปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยค่าดงักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือถือ
ครองสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์าง
การเงิน และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็น
การรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น การ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบ้ีย และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
เก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน ก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงเช่นเดียวกบั สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

- สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือ
สินทรัพยท์างการเงินนั้นไม่เขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือ
วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน  

 
      การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนตอ้งแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และ

บนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเขา้ก าไรหรือขาดทุน หรือก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของตราสารทุนนั้น 

 
 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
  บริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักตน้ทุนการท า

รายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุน
ตัดจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ในการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที ยกเวน้ตราสาร
อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียง 

 
 การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของ

สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึง
ไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุม
ในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น   

  หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของ
หน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดั
รายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

 
 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา

ทุนตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทาง
การเงิน ประเมินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัใช้วิธีทัว่ไป 
(General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ส าหรับลูกหน้ีการคา้ บริษทัใช้
วธีิการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
บริษทัรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีการค้าและ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
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 การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิใน

งบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหักกลบจ านวน
เงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระ
หน้ีสินพร้อมกนั 

 
 2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือ
ทวงถามถือเป็นกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

   เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชจ้ะแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนและถือเป็นกิจกรรม
ลงทุน 

 
 2.7 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
   ลูกหน้ีการค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หน้ีและจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินท่ี

เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการ
จดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 
 
 2.8 สินคา้คงเหลือ 
   สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
   ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ 

ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือต้นทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 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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 2.9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

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

 
 2.10 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภทอาคารและส่ิงปลูกสร้างค านวณจาก
ราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 
 2.11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
   ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุน  
   อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหา
สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 
  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 
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  บริษทัคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั

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

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 2.12 สัญญาเช่า 
      ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

      บริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ท่ีระบุในสัญญาเช่าหรือตาม
ระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญา
เช่าหากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

 
  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  
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  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 

 
 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 
  บริษทัเลือกใช้ข้อยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ น (สัญญาเช่าท่ีมีอายุ

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

 
 2.13 ตน้ทุนการกูย้มื 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การท าให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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 2.14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
  ค่าตดัจ าหน่าย 
   ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

เกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะใชง้านของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภทโดยประมาณห้า (5) ถึงสิบ 
(10) ปี นบัจากวนัท่ีสามารถใชง้านได ้

 
 2.15 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 
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 2.16 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
   หน้ีสินประเภทมีดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน 

ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหวา่ง
จ านวนเงินท่ีได้รับจากการกู้ยืมเงินและยอดเงินเม่ือครบก าหนดช าระบันทึกในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จตลอดอายกุารกูย้มื โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
 2.17 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 
2.18 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 
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 2.19 ประมาณการหน้ีสิน 

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

 
 2.20 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 
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 2.21 ค่าใชจ่้าย 
  รายจ่ายทางการเงิน 
   ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกันบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ี

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
  ค่าใชจ่้าย 
   ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 
 2.22 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
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงวด
ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือจะจ่ายช าระหน้ีสิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
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  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยเดียวกนั 

 
 2.23 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

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

 
  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 

  ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการเลือกวธีิการและตั้งขอ้สมมติฐานตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ ขอ้ 2.5 

 
 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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 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 

 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการ

ดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 
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 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 

 
 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 
  บริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใช้อตัราดอกเบ้ียเงิน

กู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบั
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและ
หลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

 
3.  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  
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

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

อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง จ ากดั  
เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม 

กองทุน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์
และ อุตสาหกรรม (กสย.) 

บริษทัเป็นผูดู้แลกองทุน 
 

กองทุนสวสัดิการ NEP บริษทัเป็นผูดู้แลกองทุน 
ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการ

และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 
  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 
ค่าสวสัดิการพนักงานอ่ืนๆ ราคาทุน 
ค่าบริการรักษาความปลอดภยั ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการท าความสะอาด ราคาตามสัญญา 
ค่าน ้ าประปา ราคาตามสัญญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
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  รายการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

รายได ้    
 ขายทรัพยสิ์น 888  121 
 ขายสินคา้ 27,708  22,233 
 ขายวสัดุ -  562 
 ค่าแรงพนกังาน -  36 
ค่าใช้จ่าย    
 ค่าวตัถุดิบ 203,964  148,006 
 ค่าบริการ 99  236 
 ค่าขนส่ง 21  29 
 ค่าบริการรักษาความปลอดภยั 384  384 
 ค่าบริการท าความสะอาด 347  358 
 ค่าน ้าประปา 129  186 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,913  12,574 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 200  197 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

 รายไดเ้งินปันผล 43,860  20,412 
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  พนับาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 
ลูกหน้ีการคา้    
 บริษทั วาวา แพค จ ากดั 3,253  4,909 
 บริษทั วาวา แซด จ ากดั 103  - 
 3,356  4,909 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีว่าจะเกิดข้ึน (14)  (8) 
  รวม 3,342  4,901 
เจา้หน้ีการคา้    
 บริษทั วาวา แพค จ ากดั 11,991  2,260 
 บริษทั เป้ แพค จ ากดั 32,314  25,173 
  รวม 44,305  27,433 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    
 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 44  42 

บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง 
จ ากดั 34 

 
34 

  รวม 78  76 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 44,383  27,509 

 
4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน

ไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
เงินสด 28  60 
เงินฝากกระแสรายวนั 787  545 
เงินฝากออมทรัพย  ์ 34,004  27,626 
เงินฝากประจ า 3 เดือน 1  30,001 
 รวม 34,820  58,232 

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากออมทรัพย์ได้รับดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัราท่ี
ธนาคารก าหนด และเงินฝากประจ า 3 เดือน ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ต่อปี  และ 0.25 - 0.55 ต่อปี 
ตามล าดบั 

บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2564  2563 

ลูกหน้ีการคา้      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 3,356  4,909 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  55,292  39,031 
 รวม  58,648  43,940 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน    
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 (14)  (8) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  (285)  (591) 
 รวม  (299)  (599) 
สุทธิ  58,349  43,341 
     
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  6,278  6,342 
 รวม  6,278  6,342 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (6,122)  (6,147) 
สุทธิ  156  195 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ  58,505  43,536 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
ลูกหน้ีการคา้จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระมีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

ลูกหน้ีการคา้    
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ: 1,571  2,497 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:    

น้อยกว่า 3 เดือน 1,785  2,412 
 3,356  4,909 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (14)  (8) 
 3,342  4,901 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ: 37,179  28,449 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:    
 น้อยกว่า 3 เดือน 17,829  10,006 
 3 - 6 เดือน 177  11 
 6 - 12 เดือน 43  43 
 มากกว่า 12 เดือน 64  522 
 55,292  39,031 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (285)  (591) 
 55,007  38,440 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 58,349  43,341 
    
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 156  195 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 58,505  43,536 

 
  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัคือ 30 ถึง 60 วนั 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
 การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
หมุนเวยีนอ่ืน ดงัน้ี 

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   6,746  7,424 
บวก ตั้งเพิ่มระหวา่งปี  222  76 
หกั โอนกลบัรายการระหวา่งปี  (547)  (754) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  6,421  6,746 

 
 รายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีลดลงในระหวา่งปี 2564 และ 2563 เกิดจาก
การไดรั้บเงินคืนจ านวน 0.55 ลา้นบาท และ 0.64 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
6. สินค้าคงเหลือ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
สินคา้ส าเร็จรูป 12,534  16,690 
สินคา้ระหวา่งผลิต 11,096  4,031 
วตัถุดิบ 19,651  21,780 
วสัดุ 2,124  2,102 
รวม 45,405  44,603 
หกั   ค่าเผือ่การเส่ือมสภาพและการลดมูลค่าของสินคา้ (4,936)  (3,424) 
สุทธิ 40,469  41,179 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
  การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การเส่ือมสภาพและการลดมูลค่าของสินคา้ ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,424  3,786 
บวก ตั้งเพิ่มระหวา่งปี 19,534  14,877 
หกั โอนกลบัรายการระหวา่งปี (18,022)  (15,239) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,936  3,424 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขาย 19,534  14,877 
มูลค่าการกลบัรายการมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลง (18,022)  (15,239) 

 
  รายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในระหว่างปี 2564 และ 2563 เน่ืองจากมีการขายสินคา้แลว้จ านวน 
 18.02 ลา้นบาท และ 15.24 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
7.   สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 11  29 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,492  1,382 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดถึ้งก าหนดช าระ 140  128 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 577  411 
อ่ืน ๆ 23  113 
 รวม 2,243  2,063 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
8. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีบัญชีเงินฝากประจ ากับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
จ านวนเงิน 30.09 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.15 - 0.30 ต่อปี และ
ร้อยละ 0.30 - 1  ต่อปี ตามล าดบั ได้น าไปค ้ าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสต์รีซีทส์ ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 14 

 
9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  2564  2563 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี  412,086  378,139 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั 
  

- 
  

(4,625) 
ซ้ือเงินลงทุนระหวา่งปี  4,153  15,346 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  55,476  43,638 
รายไดเ้งินปันผล  (43,860)  (20,412) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัปลายปี 427,855  412,086 

 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 อตัราร้อยละ   พนับาท 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผล 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทัร่วม                    

 บริษทั นวนคร จ  ากดั (มหาชน)                    

 “นวนคร” 12.60  12.51  2,048,255  2,048,255  626,844  622,691  427,855  412,086  43,860  20,412 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2564  2563 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 55,476  43,638 

 
    ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีสาระส าคญั 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2564  2563 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,758,020  1,870,170 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,576,484  2,422,664 
หน้ีสินหมุนเวยีน 178,139  188,839 
หน้ีสินไมห่มุนเวยีน 871,233  949,519 
รายได ้ 947,473  1,041,550 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 439,413  352,405 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 439,413  352,405 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีหุ้นสามญัในบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวน 258,000,000  และ 
256,250,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 12.60  และร้อยละ 12.51 ตามล าดบั  
 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 มีมติให้อนุมติัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั นวนคร จ ากดั 
(มหาชน) ในมูลค่าไม่ เกิน 20 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ซ้ือหุ้นดังกล่าวแล้ว จ  านวน 
12,050,000 หุน้ เป็นเงิน 19.50 ลา้นบาท 
 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตามวิธีราคาทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นหลกัทรัพยใ์น
ความตอ้งการของตลาด บริษทัมีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีราคาปิด
เท่ากบั 2.48 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 639.84 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีราคาปิดเท่ากบั 2.20 บาทต่อ
หุน้ เป็นเงิน 563.75 ลา้นบาท) 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคารส่ิงปลูกสร้าง  รวม 
ราคาทุน      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,148  5,125  8,273 
เพ่ิมข้ึน -  -  - 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,148  5,125  8,273 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  3,802  3,802 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  -  - 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -  3,802  3,802 
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,148  1,323  4,471 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าส าหรับปี -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,148  1,323  4,471 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -  -  - 

 
 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 -  -  - 
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 บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทั เป็นท่ีดินและอาคารคลบัเฮา้ส์ของโครงการหมู่บา้นแห่ง

หน่ึงท่ีบริษทัถือครองไว ้ซ่ึงปัจจุบนับริษทัไม่สามารถใช้ประโยชน์ได ้ปัจจยัดงักล่าวเป็นขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่า เป็นผลใหบ้ริษทัตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงิน 4.47 ลา้นบาท 

 
11. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

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

ราคาทุน              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 27,223  141,776  147,375  21,240  33,918  6,819  378,351 
เพิ่มข้ึน -  35  557  474  -  8,868  9,934 
โอน - สุทธิ -  286  15,401  -  -   (15,687)  - 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  -  -  (306)  (2,921)  -  (3,227) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 27,223  142,097  163,333  21,408  30,997  -  385,058 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  66,015  81,134  20,064  23,778  -  190,991 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  7,224  12,578  609  1,140  -  21,551 
โอน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  -  -  (306)  (2,121)  -  (2,427) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -  73,239  93,712  20,367  22,797  -  210,115 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 27,223  68,858  69,621  1,041  8,200  -  174,943 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
 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 2563 27,223  141,085  146,933  20,893  33,918  -  370,052 
เพิ่มข้ึน -  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              
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 

 
  พนับาท 
  2564  2563 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  21,551  20,567 

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

31 ธนัวาคม 2564 จ  านวน 27.22 ลา้นบาท พร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งน าไป
จ านองกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 10 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัตามสัญญา-ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ดงักล่าว
แลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั 
ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยูมี่จ  านวนเงิน 80.63 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : 
80.93 ลา้นบาท) 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 12.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 1   รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  
 มกราคม 2564  เพ่ิมข้ึน  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดั
จ าหน่าย 

 รับโอน 
 (โอนออก) 

 ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน           
อาคาร 923  -  -  -  923 
อุปกรณ์โรงงาน 1,808  1,132  -  -  2,940 
ยานพาหนะ 11,531  1,694  -  -  13,225 
 รวม 14,262  2,826  -  -  17,088 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร 225  233  -  -  458 
อุปกรณ์โรงงาน 472  680  -  -  1,152 
ยานพาหนะ 3,666  2,306  -  -  5,972 
 รวม 4,363  3,219  -  -  7,582 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้ สุทธิ 9,899        9,506 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 1   รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  
 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดั
จ าหน่าย 

 รับโอน  
(โอนออก) 

 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน           
อาคาร 225  698  -  -  923 
อุปกรณ์โรงงาน 1,808  -  -  -  1,808 
ยานพาหนะ 11,884  -  (353)  -  11,531 
 รวม 13,917  698  (353)  -  14,262 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร -  225  -  -  225 
อุปกรณ์ -  472  -  -  472 
ยานพาหนะ 1,368  2,341  (43)  -  3,666 
 รวม 1,368  3,038  (43)  -  4,363 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 12,549        9,899 

 
  บริษัทเช่าสินทรัพย์หลายประเภท ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อุปกรณ์ โรงงานและ

ยานพาหนะ อายสุัญญาเช่าเฉล่ียเท่ากบั 2 - 5 ปี 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ - ราคาทุน    
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,927  4,890 
เพิ่มข้ึน 23  37 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,950  4,927 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,857  3,083 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 385  774 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,242  3,857 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  708  1,070 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 385  774 

 
14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
สัญญาทรัสตรี์ซีทส์  18,678  13,064 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
   วงเงินของบริษทั ประกอบดว้ย 

  วงเงิน (ลา้นบาท)         

 

 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 

 

 

วตัถุประสงค ์

 

 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

 

 

เง่ือนไขการจ่ายช าระ 

 

 

 

หลกัประกนัตามสญัญา 

วงเงินเบิกเกินบญัชี  -  -  เพ่ือเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกิจการ 

 

 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

MOR ต่อปี 

 

 

- จ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือน 

 

 

 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

วงเงินหน้ีสินภายใต้

สญัญาทรัสตรี์ซีทส์ 

 30  30  เพ่ือจ่ายช าระค่าซ้ือ

วตัถุดิบ 

 อตัราร้อยละ 1.15 - 1.30 

 ต่อปี (ปี 2563 อตัราร้อย

ละ 1.30 - 2.00 ต่อปี) 

 - จ่ายช าระดอกเบ้ียภายใน 90 - 120 วนั 

 

 บญัชีเงินฝากประจ ากบั

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

  30  30         

 
   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
      ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (สุทธิตามบญัชี)         -  100.01 
      เงินฝากประจ า  30.00  30.00 

  
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมติั
ยกเลิกวงเงินเบิกเกินบัญชี จ  านวนเงิน 10 ล้านบาท และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 บริษัทได้ไถ่ถอน
หลกัประกนัตามสัญญา-ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ดงักล่าวแลว้ 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2564  2563 
เจา้หน้ีการคา้     
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 44,305  27,433 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  33,900  22,894 
 รวม  78,205  50,327 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน     
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 78  76 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  3,645  6,369 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลหรือกิจการอ่ืน  7,883  532 
โบนสัคา้งจ่าย  -  1,465 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้  2,656  433 
อ่ืนๆ  142  276 
 รวม 14,404  9,151 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 92,609  59,478 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
16.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
   มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   7,109  10,129 
เพิ่มข้ึน  2,826  698 
เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย  367  510 
เงินจ่ายช าระ  (4,042)  (3,915) 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา  -  (313) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   6,260  7,109 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  (2,843)  (3,306) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระในหน่ึงปี 

  
3,417 

  
3,803 

 
   จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วน

ไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,219  3,038 
ดอกเบ้ียจ่าย 367  510 
 3,586  3,548 

 
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่าใน 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบเฉพาะกิจการ เป็นจ านวนเงิน 4.0 ล้านบาท และ 3.9 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2559 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจ านวน

เงินประมาณ 567.61 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทาง
ภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

 
18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
   รายการกระทบยอดประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์ 

พนกังานยกมาตน้ปี 
 

7,549 
  

7,352 
ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบ้ีย    
 -  การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

หลงัออกจากงาน 
 

1,499 
  

- 
ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียปีปัจจุบนั   873  880 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,343)  - 
หกั จ่ายช าระในระหวา่งปี (748)  (683) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์ 

พนกังานยกไปปลายปี 
 

4,830 
  

7,549 
 



- 49 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
  ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัท่ีรับรู้ในปี    

ตน้ทุนขาย 384  402 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 29  28 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,633  132 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 200  197 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 126  121 
 รวม 2,372  880 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (4,343) 

 
- 

รวม (4,343)  - 
รวมทั้งหมด (1,971)  880 

 
   ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เกิดข้ึนจาก  
   

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564  2563 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (4,271)  - 
สมมติฐานทางการเงิน (72)  - 
รวม (4,343)  - 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
  18.1 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ร้อยละต่อปี 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
อตัราคิดลด 1.94  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 
   

18.2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.0) (276)  311 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.0) 296  (268) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (499)  627 

 
 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 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
19. ทุนเรือนหุ้น 

   พนัหุ้น / พนับาท 
 ราคาตาม  2564  2563 
 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  2,325,381  2,325,381 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม          
- หุ้นสามญั 1  2,325,381  2,325,381  2,325,381  2,325,381 

 
20. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34,820 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 58,505 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,243 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 30,089 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,659 

 131,316 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
 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 
 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18,678 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 92,609 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  6,260 

 117,547 
 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13,064 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 59,478 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  7,109 

 79,651 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
21. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษัทคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี 

เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสียบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.19 และ 0.12 ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากบั 
0.14 และ 0.10 ตามล าดบั) 

 
22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการ

รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดส่วนงาน 

  สินทรัพยร์ายได้จากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วนให้กบั
ส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

  ส่วนงานธุรกิจ 
  บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั 2 ส่วน คือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์จากพลาสติกและธุรกิจ

การลงทุน และด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษทัประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานโดยพิจารณารายได้และก าไรขั้นตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานของบริษทัโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน โดย
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 

 ธุรกิจการลงทุน  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากการขาย 409,453  363,831  -  -  409,453  363,831 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (511,111)  (434,551)  -  -  (511,111)  (434,551) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (101,658)  (70,720)  -  -  (101,658)  (70,720) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
 ในบริษทัร่วม 

  
 

 
 55,476  43,638  55,476 

 
 43,638 

รายไดอ่ื้น         2,493  3,432 
ตน้ทุนทางการเงิน         (729)  (737) 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้         -  - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี         (44,418)  (24,387) 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
  ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 
 ธุรกิจการลงทุน  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 58,505  43,536  -  -  58,505  43,536 
สินคา้คงเหลือ 40,469  41,179  -  -  40,469  41,179 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 30,089  30,000  -  -  30,089  30,000 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  427,855  412,086  427,855  412,086 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 174,943  187,360  -  -  174,943  187,360 
อ่ืน ๆ 52,935  75,508  -  -  52,935  75,508 
รวมสินทรัพย ์ 356,941  377,583  427,855  412,086  784,796  789,669 

 
23. รายได้อ่ืน 

 พนับาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี  
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563 

รายไดจ้ากการขายพสัดุ 776  864 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและของเสียจากการผลิต 173  208 
ดอกเบ้ียรับ 162  882 
รายไดค้่าเช่าอาคาร 816  670 
เงินรับคืนกองทุน 108  93 
อ่ืน ๆ 458  715 
 รวม 2,493  3,432 
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24. ค่าใช้จ่ายแยกตามลกัษณะ 
   รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งผลิต (2,909)  1,150 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 372,083  290,303 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 25,196  24,418 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 68,435  70,982 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 14,113  12,771 
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 873  880 

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

 
25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัได้จดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 
และร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็น
จ านวนเงิน 1.50 ลา้นบาท 
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26. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค  านวณโดยการ
หารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ในระหวา่ง
ปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พนับาท)  (44,418)  (24,387)  (56,034)  (47,612) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 2,325,381  2,325,381  2,325,381  2,325,381 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (พนับาทต่อพนัหุน้) (0.019)  (0.010)  (0.024)  (0.020) 
 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงิน 
 บริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มี
การถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดในอนาคต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงดา้น
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราว เงินเบิกเกินบญัชี และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ซ่ึงส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดใ้ช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว  
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียปรับ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  ข้ึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.10  34,004  1  815  34,820 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.15 - 0.30  -  30,089  -  30,089 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.15 - 1.30  -  18,678  -  18,678 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.31 - 6.875  -  6,260  -  6,260 

 
 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 

 
 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 ้
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 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 2564 บริษทัไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงไดมี้
การพิจารณาตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 
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28.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  
มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2564        2564 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13,064  5,614  -  -  18,678 
หน้ีสินตามสญัญา 7,109  (4,042)  3,193  -  6,260 

 รวม 20,173  1,572  3,193  -  24,938 
 

 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 
หน้ีสินตามสญัญา 10,129  (3,915)  1,208  (313)  7,109 

 รวม 25,485  (6,207)  1,208  (313)  20,173 

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 

 
29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 29.1 ภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพนัท่ีต้องจ่ายตามสัญญาท่ีปรึกษาทางการเงิน 
จ านวน 1.87 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภท
ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามจดั 

ประเภทใหม่ 
 ตามท่ี 

รายงานไวเ้ดิม 

งบแสดงฐานะการเงิน    
 สินทรัพยห์มุนเวยีน    
   สินคา้คงเหลือ 41,179,452  45,187,202 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,242,337  234,587 

    
31. รายการท าสัญญาทีส่ าคัญ  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
คร้ังท่ี 12/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท ารายการกบั บริษทั วาวา แพค 
จ ากดั (“วาวา แพค”) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

1. ใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรพิมพก์ระสอบพลาสติกแก่ วาวา แพค รวม 18 เคร่ือง มีอายกุารใชง้านเฉล่ีย 9 ปี 6 
เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565 มีอตัราค่าเช่า 300,000 บาท
ต่อเดือน รวมค่าเช่าตลอดอายกุารเช่า 3,600,000 บาท 

2. ให้บริการพิมพก์ระสอบพลาสติกแก่ วาวา แพค เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 
ธันวาคม 2565 มีอตัราค่าบริการไม่เกิน 1,325,000 บาทต่อเดือน (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวม
ค่าบริการตลอดอายสุัญญาใหบ้ริการไม่เกิน 15,900,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

 
32. การอนุมัตงิบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 



เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 
ประธานกรรมการบริษัท 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 19 กรกฎาคม 2550 
อายุ : 79 ปี 

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต โรงเรยีนนายร้อยต ารวจ 

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 377 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2016 

• หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005 

• หลักสตูร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 8/2004 

• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2004 

• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 
: -ไม่มี-  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 3 แห่ง 

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ บริษัท ภูเกต็แฟนตาซี จ ากัด (มหาชน)  
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 1 แห่ง 

• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
5 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท แพลน บี มีเดยี จ ากัด (มหาชน) 
2553 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด 
2552 – ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
2552 – 4 เม.ย. 2561  รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท ภูเกต็แฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) 
2545 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 : -ไม่มี- 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 



นายวีระชาติ โลห์ศิริ  
รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 22 เมษายน 2562 

อายุ: 54 ปี  

ประวัติการศึกษา           

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 303/2021 

• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 
 : -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

 : -ไม่มี- 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
1 มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
1 ก.พ. 2563 – 29 ก.พ. 2563   รักษาการกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
15 พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
22 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหารมิทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
14 มิ.ย. 2561 – 22 เม.ย. 2562  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ

อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2545 – 31 ม.ค. 2563  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จ ากัด 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
: ถือหุ้น 32,330,200 หุ้น (ร้อยละ 1.39) คู่สมรส คือ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 27,045,000 หุ้น (ร้อยละ 1.16) บริษัท วาวาแพค จ ากัด  

460,000,000 หุ้น (ร้อยละ 19.78) รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 519,375,200 หุ้น (ร้อยละ 22.33) (ปิดสมุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
: คู่สมรส นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นายณรงค์ พหลเวชช์ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 19 กุมภาพันธ์ 2556 

ลาออก: มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 
อายุ: 80 ปี 

ประวัติการศึกษา  

• LL.M.Thammasat University 

• ปริญญาตรี นติิศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : -ไม่มี- 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 
 : -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 : -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

 : -ไม่มี- 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
19 ก.พ. 2556 – 1 มิ.ย. 2564 กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหารมิทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : -ไม่มี- 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 13 ธันวาคม 2561 
อายุ: 72 ปี                                                                                 

ประวัติการศึกษา  

• วศ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสตูร Director Certification Program รุ่นที ่258/2018 

• หลักสตูร Advance Audit Committee Program ปี 2561 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 

• Quality Control สวเีดน 

• Standardization แคนาดา 

• วปรอ. 4515 

• วตท. 4 วิทยาลัยตลาดทุน 

• ปปร.11 การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 1 แห่ง 

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 3 แห่ง 

• กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิ 

• กรรมการ มูลนิธเิพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ

• ประธานกรรมการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
17 มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
15 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรพัย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
13 ธ.ค. 2561 – 16 มิ.ย. 2564    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2560 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) 
2558 – 2561   กรรมการคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

การถือครองครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : -ไม่มี- 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 
 

 
 
 

 

 



นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 30 มกราคม 2535 
อายุ: 61 ปี  

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี B. ARCH, University of Minnesota, USA. 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 25/2002 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 
 : -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 1 แห่ง 

• กรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท บริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 18 แห่ง 

• กรรมการ บริษัท ๙ สมาร์ท เรสซเิดนซ์ จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท ๙ สมาร์ท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท ๙ เฟรชมาร์เกต็เพลส จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท ๙ โฮเทล แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 

• ประธานกรรมการ บริษัท AVX Innovative จ ากดั 

• ประธานกรรมการ บริษัท คาซ่า ดเีวลลอปเม้นท์ (โฮลดิ้ง) จ ากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัท ไพรม์ แมททีเรียล จ ากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัท คาซ่า พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

• กรรมการบริหาร CAC (Dynoflex) Group Co., Ltd. 

• ประธานกรรมการ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 

• กรรมการ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท ไทธนันต์ จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท คลองหลวงพัฒนา (ปทุมธานี) จ ากัด 

• ประธาน บริษัท เอคิว อินโนเวช่ัน จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัท คาซ่า จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท เอซีเอช คอนสตรัคชั่น คอสท์ คอนซัลแทนต์ จ ากดั  

• กรรมการ บริษัท ซูมิโซ โกลบอล โลจสิติคส์ ประเทศไทย จ ากดั 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
1 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
12 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
22 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน  กรรมการก ากับดูแลกิจการ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
 



2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน   ประธาน บริษัท เอคิว อินโนเวช่ัน จ ากัด 
2562 – 31 ก.ค. 2563  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
17 ก.ย. 2561 – 14 ม.ค. 2562 รักษาการกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด 
2544 – 2562   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
2544 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ซูมิโซ โกลบอล โลจสิติคส์ ประเทศไทย จ ากดั 
2544 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอซีเอช คอนสตรัคชั่น คอสท์ คอนซัลแทนต์ จ ากดั 
2534 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหารมิทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2533 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท คาซ่า จ ากัด 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : -ไม่มี- 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



นายสุนทร พจน์ธนมาศ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 17 มิถุนายน 2564 

อายุ: 67 ปี  

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Notre Dame, Indiana, USA.  

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

• ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2547 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 
: - ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 1 แห่ง 

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยบรรจภุัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 7 แห่ง 

• กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร คณะกรรมการจดัการหนี้ของเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

• ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร  

• กรรมการอิสระ บริษัท ภูเกต็แฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวลั เมจิก จ ากัด 

• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพยน์ายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จ ากัด 

• อนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง กระทรวงการคลัง 

• กรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน กระทรวงการคลัง  

ประวัติการท างานช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
16 ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
17 มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2564 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร คณะกรรมการจดัการหนี้ของเกษตรกร  
    กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
2563 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร 
2562 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง กระทรวงการคลัง 
2560 – 2564    ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
2559 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวลั เมจิก จ ากัด 
2559 – 2560   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาฟารีเวลิด์ จ ากัด (มหาชน)  
2558 – ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพยน์ายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 
2551 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยบรรจภุัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด (มหาชน)  
2549 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภูเกต็แฟนตาซี จ ากดั (มหาชน)   
2547 – ปัจจุบัน   กรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน กระทรวงการคลัง 



การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
: -ไม่มี- 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พลโท จิรภัทร มาลัย  
กรรมการอิสระ/ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 26 เมษายน 2561 
อายุ: 77 ปี  

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจ าชุดที่ 58 

• วิทยาลัยการกองทัพบก ชุดที่ 41 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 

• หลักสตูรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 โรงเรียนกิจการพลเรือนกองทหารบก 

• หลักสตูรหัวหน้างานและการบริหารคน ( HR for non HR ) 

• หลักสตูร การจัดท างบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 : -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 : -ไม่มี- 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
 16 ก.ย.2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 14 มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน  กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี บรษิัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 26 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 2558 – 2559    ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บรษิัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
 2557 – 2559  กรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : -ไม่มี- 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย  
 : -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 



นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 8 กรกฎาคม 2559 

อายุ: 60 ปี  

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2021 

• หลักสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 12/2019 

• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2019 

• หลักสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2018 

• หลักสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ท่ี 15/2017 

• หลักสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่  27/2017 

• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 

• หลักสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2015 

• หลักสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 
 : -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

 : -ไม่มี- 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
14 มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
5 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
8 ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2555 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 : -ไม่มี- 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 
 

 
 

 



นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ  
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 9 พฤศจิกายน 2560 
อายุ: 60 ปี  

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบรูพา 

• ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

• ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยเกริก 

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 
 : -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

: -ไม่มี- 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2563 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง 
5 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
9 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2560 – 2563   รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 : -ไม่มี- 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



นางวรนุช ภู่อ่ิม 
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 26 กุมภาพันธ์ 2563 

ลาออก: มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 มกราคม 2565 
อายุ: 57 ปี 

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี นติิศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

• ประกาศนียบตัรบณัฑติทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 180/2021 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 
 : -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 2 แห่ง 

• กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

• ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จ ากดั (มหาชน) 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
16 ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2564 – ปัจจุบัน   กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ก.ค. 2564 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จ ากดั (มหาชน) 
26 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหารมิทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2563 – ปัจจุบัน   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
2563   กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ ากัด สังกัดกระทรวงคมนาคม 
2561 – 2563   ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพยส์ินมีค่า กรมธนารักษ์ 
2559   ผู้อ านวยการส านักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : -ไม่มี- 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 
 
 

 
 

 



นางทิฆัมพร ชัยเอ่ียม 

กรรมการบริษัท 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 22 เมษายน 2562 

อายุ: 51 ปี  

ประวัติการศึกษา           

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 
 : -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 2 แห่ง 

• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จ ากัด 

• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เป้แพค จ ากดั 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
1 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวา แพค จ ากัด 
ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เป้แพค จ ากัด 
22 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหารมิทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
14 มิ.ย. 2561 – 22 เม.ย. 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ด้านบริหารระบบบญัชีและการเงิน  

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2545 – 31 ม.ค. 2562  กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จ ากัด  

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
: ถือหุ้น 27,045,000 หุ้น (ร้อยละ 1.16) คู่สมรส คือ นายวีระชาติ โลห์ศิริ 32,330,200 หุ้น (ร้อยละ 1.39) บริษัท วาวาแพค จ ากัด 

460,000,000 หุ้น (ร้อยละ 19.78) รวมถือหุ้นท้ังสิ้น 519,375,200 หุ้น (ร้อยละ 22.33) (ปิดสมุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : คู่สมรส นายวีระชาติ โลห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เอ็นอีพี 
อสังหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นายสุทธิพร จันทวานิช 
กรรมการบริษัท 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 26 กุมภาพันธ์ 2563 
อายุ: 47 ปี 

ประวัติการศึกษา           

• ปริญญาโท Finance, Webster University สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, Webster University สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, Washington University สหรัฐอเมรกิา 

• ปริญญาตรี คณิตศาสตร์, Maryville University สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 : -ไม่มี- 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 

• หลักสตูรการจัดท างบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 1 แห่ง 

• ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 8 แห่ง 

• กรรมการ บริษัท ๙ สมาร์ท เรสซเิดนซ์ จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท ๙ สมาร์ท ดเีวลลอปเมนท์ จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท ๙ เฟรชมาร์เกต็เพลส จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท ๙ โฮเทล แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 

• กรรมการ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท ไทธนันต์ จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด 

• กรรมการ บริษัท คลองหลวงพัฒนา (ปทุมธานี) จ ากัด 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
1 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน   กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
26 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหารมิทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
26 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด 
10 ก.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2563  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
มิ.ย. 2561 – 25 ก.พ. 2563 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด  

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
10 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลองหลวงพัฒนา (ปทุมธานี) จ ากัด 
ก.ย. 2559 – 9 ก.ค. 2562 รองกรรมการผู้จดัการ ดา้นสาธารณูปโภค บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
ก.ย. 2559 - ก.พ. 2561  รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายระบบน้ าเพื่ออุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
2552 – 2559   ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ บรษิัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : -ไม่มี- 

 

 



มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นางสาวอรยาพร กาญจนจารี  
กรรมการบริษัท 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทคร้ังแรก: 26 เมษายน 2561 

อายุ: 33 ปี  

ประวัติการศึกษา  

• MSC. GLOBAL FINANCE, UNIVERSITY OF LONDON, CITY, ENGLAND 

• BSC. ACCOUNTING AND FINANCE, SECOND CLASS HONOR UNIVERSITY OF WARWICK, ENGLAND  

• REAL ESTATE (HOTEL INVESTMENT AND MARKETING), DIPLOMA, CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK 

ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 

• INTRODUCTION TO GLOBAL HOSPITALITY, EDX CERTIFICATION, CORNELL UNIVERSITY, ONLINE 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 3 แห่ง 

• รองประธานกรรมการ CHATEAU DE BANGKOK  

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

• กรรมการ INCHCAPE SERVICES (THAILAND) CO., LTD. 

ประวัติการท างานช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
26 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหารมิทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ CHATEAU DE BANGKOK 
ปัจจุบัน   กรรมการ PANASONIC SIEW SALES (THAILAND) CO., LTD. 
ปัจจุบัน   กรรมการ INCHCAPE SERVICES (THAILAND) CO., LTD. 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
: จ านวน 1,000 หุ้น สัดส่วน ร้อยละ 0.00004 (ปิดสมุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 : -ใช่- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน 
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้: 1 ธนัวาคม 2561 
อายุ: 44 ปี  

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสตูร How to develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ท่ี 29/2021 

• หลักสตูร Risk Management Program for  Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 22/2021 

• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 263/2018 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 

• หลักสูตร “แนวโน้ม ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การท า M&A ให้ประสบความส าเร็จ” โดยตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

• CFO CPD ครั้งท่ี 4/2021 หัวข้อ How finance leaders are adapting within the new normal โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• CFO CPD ครั้งท่ี 3/2021 หัวข้อ How to Manage the Company’s Finance & Accounting and Communicate with 

Stakeholders during COVID-19 Crisis โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• CFO CPD ครั้งท่ี 2/2021 หัวข้อ COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit โดยสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

• CFO CPD ครั้งท่ี 6/2020 หัวข้อ Update on taxes and foreign investment issues โดยสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

• CFO CPD ครั้งท่ี 5/2020 หัวข้อ How to create value with the right environment, social and governance strategies โดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• CFO CPD ครั้งท่ี 4/2020 หัวข้อ Capital Structure and Funding Strategy โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• หลักสตูร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

 : -ไม่มี- 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
1 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ก.ย. 2561 – 12 ก.ย. 2562 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย  

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2560 – 14 ม.ค. 2562   กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2560 – ก.ย. 2561  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2557 – 2560   รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : จ านวน 4,026,666 หุ้น สัดส่วน ร้อยละ 0.17 (ปิดสมุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นางสาวฉัตรทอง  น้อยสันเทียะ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญช ี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้: 13 ธันวาคม 2561 
อายุ: 52 ปี 

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจดัการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

• ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสมีา 

ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : -ไม่มี- 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 

• หลักสูตร Case ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ข้อผิดพลาดจากการจัดท าบัญชีท่ีนักบัญชีต้องไม่พลาด โดย  
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 6 ช่ัวโมง 

• หลักสูตร เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดท างบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย  
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด จ านวน 6 ช่ัวโมง 

• หลักสตูรกฎหมายภาษีอากร 2563 และประเด็นปญัหาภาษีท่ีนิตบิุคคลไม่ควรพลาด โดย บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนติิ จ ากัด 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

• หลักสตูรรายการทางบัญชีท่ีส าคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมดัระวัง โดย บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จ ากดั  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

• หลักสตูรข้อควรระวังในการจดัท างบการเงิน การปิดบญัชี และการน าเสนองบการเงินใหส้อดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ก่อนน าส่งงบการเงินในปี 2563 โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนติิ จ ากัด จ านวน 6 ช่ัวโมง 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

 : -ไม่มี- 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
13 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน   หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 



นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก 
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  
วันที่ได้รับแต่งตัง้: 21 มกราคม 2562 
อายุ: 43 ปี 

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 

• ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการทั่วไป เอกการเงินการธนาคาร 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 : -ไม่มี- 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 

• อบรมระบบ ISO9001 / ISO14001 

• จป.หัวหน้างาน / จป.บริหาร 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

 : -ไม่มี- 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
21 ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธรุการ และ QMR  

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
1 ก.ค.53 – 1 มิ.ย.61  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ จัดซื้อ - จัดซ่อม/ อาคารสถานท่ี  

บริษัท นครราชสมีา ฮอนดา้ออโตโมบิล จ ากดั 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นายปภังกร จันทรศรณ์  
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย  
วันที่ได้รับแต่งตัง้: 1 มีนาคม 2564 
อายุ: 42 ปี  

ประวัติการศึกษา  

• Mini MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

• ปริญญาตรี คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: -ไม่มี- 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 
 : -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

 : -ไม่มี- 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
1 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน   หัวหน้ายฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ก.พ. 2563 – ก.พ. 2564 ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษทั โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จ ากดั 
ก.ค. 2561 –  ม.ค. 2563 หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย บรษิัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ต.ค. 2553 – ก.ค. 2561  ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : ถือหุ้น 10,000 หุ้น สัดส่วน ร้อยละ 0.00043 (ปิดสมุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : คู่สมรส นางสาวอาครีา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นางสาวนิตยา เสระคร 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 
วันที่ได้รับแต่งตัง้: 4 พฤษภาคม 2563 
อายุ: 36 ปี 

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธริาช 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 : -ไม่มี- 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 

• อบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการธรุกิจทั่วไป 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

 : -ไม่มี- 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
4 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน   รักษาการหัวหน้าฝ่ายผลติบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อน  

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน  หัวหน้าฝ่ายผลติกราเวียร์ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
มี.ค. 2563 –  พ.ค. 2563 หัวหน้าแผนกพิมพ์/ เคลือบ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ก.พ. 2563 –  มี.ค. 2563 หัวหน้าแผนกควบคมุคุณภาพกราเวียร์ บริษัท เอ็นอีพี อสังหารมิทรพัย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ม.ค. 2562 –  ก.พ. 2563 หัวหน้าส่วนสลิท/ ท าซอง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
มิ.ย. 2561 –  ม.ค. 2562 หัวหน้าส่วนจัดเตรียม บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2561   หัวหน้าแผนก แผนกพิมพ์กราเวียร์ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : -ไม่มี-  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายเทพมงคล ขุนทิพย์ 
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
วันที่ได้รับแต่งตัง้: 15 กุมภาพันธ์ 2564 

อายุ: 48 ปี 

ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาโท สาขาการจัดการ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตาสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 : -ไม่มี- 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 

• ระบบมาตรฐาน BRC/Iop   

• ระบบมาตรฐาน FSSC 22000 

• ระบบมาตรฐาน ISO9001 

• ระบบมาตรฐาน GHP HACCP 

• หลักการบรรษัทภิบาล / การก ากบัดูแลกิจการ 

• การจัดท ารายงานความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

           : -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

 : -ไม่มี- 
 ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

      15 ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายออกแบบ วิจัยและพฒันาผลติภณัฑ์ 
 2561 – 2564    ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม วิจัยและพฒันาผลติภณัฑ์ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 

      2557 – 2561    ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และ ผู้จดัการฝ่ายพัฒนาธรุกิจ บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด 
      2554 – 2557   ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จ ากัด 
      2548 – 2554    ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
      2539 – 2548    หัวหน้าแผนกพัฒนาเทคนิค บริษัท ฟูจิเอซ จ ากัด / บริษัท ฟูจิซีล (ประเทศไทย) จ ากัด 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 : -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : -ไม่มี-  
 

 

 

 

 

 



นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช 
เลขานุการบริษัท 
วันที่ได้รับแต่งตัง้: 14 มกราคม 2562 
อายุ: 39 ปี 
ประวัติการศึกษา  

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 
ประวัติการอบรมหลักสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสตูร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 55/2564 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ 

• หลักสตูร “แนวโน้ม ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การท า M&A ให้ประสบความส าเรจ็” โดยตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

• หลักสตูร Sustainability Reporting โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• หลักสตูร Corporate Social Initiatives for Sustainable Development โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• หลักสตูร Supply Chain and Stakeholder Engagement โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• หลักสตูร Strategic CSR Management โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• หลักสตูร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS26) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ  

: -ไม่มี- 
องค์กร/ หน่วยงาน/ กจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

 : -ไม่มี- 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
21 ธ.ค.2561 – ปัจจุบัน  เลขานุการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
ก.ค. 2561 –  พ.ย. 2561 เลขานุการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากดั (มหาชน) 
มิ.ย. 2560 –  มิ.ย. 2561 นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ก.พ. 2560 – พ.ค. 2560 เลขานุการประธานกรรมการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 : นายปภังกร จันทรศรณ์ (คูส่มรส) ถือหุ้น 10,000 หุ้น สัดส่วน ร้อยละ 0.00043 (ปิดสมุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
 : คู่สมรส นายปภังกร จันทรศรณ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย 
 

 

 



 

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย    
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  

รายช่ือ บริษัท 

 
บริษัทร่วม 

NNCL  

 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท  ซูมิโช  
โกลบอล  โลจิสติคส์                     
(ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท 
ผลิตไฟฟ้า นวนคร 

จ ากัด 
1. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี A  B  C 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ B, D    
3. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล C    
4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา C B C C 
5. พลโท จิรภัทร มาลัย C    
6. นายสุนทร พจน์ธนมาศ C    
7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ C    
8. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ C    
9. นางวรนุช ภู่อ่ิม C    
10. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม C    
11. นายสุทธิพร จันทวานิช C C, D  C 
12. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี C    
 
หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการ B = รองประธานกรรมการ        C =   กรรมการ 
      D = กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     

บริษัทร่วม               - บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) (NNCL) 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง  -บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด    
      (เดิมชื่อ  บริษัท นวนคร ดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด)     
   -บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด     



เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในปี 2564 บริษัทมผีู้ตรวจสอบภายใน 1 คน ปฏิบัติหน้าทีถ่ึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 และได้ลาออกจากต าแหน่ง  

ผู้ตรวจสอบภายในปี 2564 

ชื่อ  ต าแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ 

นางสาวศศิธร  สิงห์แก้ว 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ 
กลุ่มวิชาชีพ การสอบบัญชีและการ
ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

• ต.ค. 2562 – พ.ย. 2564 ผู้ตรวจสอบภายใน          
    บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) 

• 2559 – ก.ย. 2562 หัวหน้าแผนกบัญชี                         
บริษัท เอ็กซ์ วัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

• 2557 – 2559 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน         
บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 

• 2556 – 2557 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี               
บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด 

 

การเข้าร่วมอบรม 

เดือน - ปี หลักสูตรการอบรม จัดโดย 
2558 Risk Based Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2559 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจา้หนี้ สภาวิชาชีพบัญช ี
2560 การยื่นงบการเงินของผู้ท าบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบ

การเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 
สภาวิชาชีพบัญช ี

2561 นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 108) สภาวิชาชีพบัญช ี
2562 Data Analytics for Internal Audit สภาวิชาชีพบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 4:  รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 
รายละเอียดทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้แสดงรายละเอียดในรายงาน แบบ 56-1 One-Report 
หัวข้อ: โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
 

 
เอกสารแนบ 5:  นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
Link นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี: https://nep.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/ 
Link จรรยาบรรณธุรกิจ: https://nep.co.th/corporate-governance/code-of-conduct/ 
 
หรือสามารถสแกน QR Code 

 
 
เอกสารแนบ 6:  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทได้เปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน แบบ 56-1 One-Report หัวข้อ: รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการ
ก ากับดูแลกิจการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://nep.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/
https://nep.co.th/corporate-governance/code-of-conduct/


       สำนักงานใหญ
เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 0-2271-4213-6
โทรสาร 0-2271-4416

      โรงงาน
เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
เลขที่ 999/5 หมูที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.231
ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท 0-4433-5520-24
โทรสาร 0-4433-5448

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED


