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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับบริษัท และ บริษัทย่อย 
 
 1.1)   บริษัท นิวพลัสนิตติง้ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือภาษาไทย   : บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ   : NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED  
ทะเบียนเลขท่ี   : 0107537001781 
ท่ีต ั้งส านกังานใหญ่  : 34 หมู่ 20 ถนนสุวนิทวงศ์ ต  าบลศาลาแดง อ  าเภอบางน ้าเปร้ียว  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
ท่ีต ั้งโรงงาน   : 34 หมู่ 20 ถนนสุวนิทวงศ์ ต าบลศาลาแดง อ  าเภอบางน ้าเปร้ียว 
     จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศพัท ์  : (038) 593-129-30,(038) 593-133 
โทรสาร   : (038) 846-040 E-mail : newplusknitting@hotmail.com 
ประเภทธุรกิจ    : ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ประเภทถุงน่อง  

ถุงเทา้  ชุดกายบริหาร ชุดนอน ชุดชั้นในสตรี และสินคา้เบด็เตลด็ 
จ านวนและชนิดของหุน้  : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 10,000,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   : จ านวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

รวม 100,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : จ านวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

รวม 100,000,000 บาท 
ตลาดรอง   : ตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ (mai) 
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 1.2)    บริษัทย่อย 
1) บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จ ากัด 
ช่ือภาษาไทย  : บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั 
ช่ือภาษาองักฤษ  : NEW PLUS INDUSTRY COMPANY LIMITED 
ทะเบียนเลขท่ี  : 0105531084861 
ท่ีต ั้งส านกังานใหญ่  : 34 หมู่ 20 ถนนสุวนิทวงศ์ ต  าบลศาลาแดง อ  าเภอบางน ้าเปร้ียว 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศพัท ์  : (038) 593-129-30,(038) 593-133 
โทรสาร   : (038) 846-040 E-mail : newplusknitting@hotmail.com 
ท่ีต ั้งโรงงาน  :  92 หมู่ 5 ต าบลหนองบวั อ  าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 21120 
โทรศพัท ์  : (038) 961-813-4 
โทรสาร   : (038) 961-819 E-mail : newplusknitting@hotmail.com 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ประเภทถุงน่องสตรี 
   ถุงเทา้ 
จ านวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 800,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน  : จ านวน 800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

รวม 80,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้: จ านวน 800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

รวม 80,000,000 บาท 
 

2) บริษัท นิวพลัส (89) จ ากัด  
ช่ือภาษาไทย  : บริษทั นิวพลสั(89) จ ากดั 
ช่ือภาษาองักฤษ  : NEW PLUS (89) COMPANY LIMITED 
ทะเบียนเลขท่ี  : 0105532038928 
ท่ีต ั้งส านกังาน  : 34 หมู่ 20 ถนนสุวนิทวงศ์ ต  าบลศาลาแดง อ  าเภอบางน ้าเปร้ียว  

     จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศพัท ์  : (038) 593-129-30,(038) 593-133 
โทรสาร   : (038) 846-040 E-mail : newplusknitting@hotmail.com 
ประเภทธุรกิจ  : ด าเนินธุรกิจประเภทจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทบรรจุภณัฑ ์
จ านวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 450,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน  : จ านวน 450,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

รวม 45,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้: จ านวน 450,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

รวม 45,000,000 บาท 
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 1.3)     บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียน :    บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4,6-7 
ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2359-1200-1 
โทรสาร 0-2359-1259 

ผูส้อบบญัชี     :    นายพรชยั  กิตติปัญญางาม  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2778 
นางสุวนีย ์ กิตติปัญญางาม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2899 
บริษทั บญัชีกิจ จ ากดั อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 9  
เอกมยั ซอย 3 สุขมุวทิ 63 ส านกังานเขตวฒันา  
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2382-0414 
โทรสาร 0-2381-5849, 0-2382-0417 
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2. รายงานจากคณะกรรมการ 
 

 
รายงานจากคณะกรรมการ 

ในปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อย ยงัคงด าเนินการโครงการลดตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายอย่างต่อเน่ืองจากปี
ท่ีผ่านมาเพ่ือใหมี้ผลการด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ในปี 2555 แต่จากการท่ีมีการประกาศใชอ้ตัราค่าแรงขั้นต ่ามีผลให้บริษทัฯ 
และบริษทัย่อยตอ้งรับภาระตน้ทุนดา้นค่าแรงงานเพ่ิมข้ึนมากและจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ มีผลให้ในปี 
2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการลดลงจ านวน 24.33 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 
5.67 และมีก าไรขั้นตน้ลดลง 23.10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 26.57 มีผลให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีก าไรส าหรับปี
จ านวน 23.12  ลา้นบาท ลดลง 19.15 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 45.30 

 
จากการด าเนินงานโครงการควบคุมตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้าย มีผลใหก้ารควบคุมการใชว้ตัถุดิบอยู่ในอตัรา

ท่ีน่าพอใจแต่มีต้นทุนด้านแรงงานและค่าโสหุ้ยด้านพลงังานท่ีมีอตัราสูงข้ึน จึงไดมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจกัรดา้นพลงังานเพ่ือท่ีจะช่วยลดตน้ทุนดา้นพลงังานให้มีค่าใช้จ่ายไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีผ่านมา และยงัคงมีการ
ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นแรงงานของพนกังานดว้ย 

 
ส าหรับปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย ยงัคงมีเป้าหมายในการลงทุนดา้นเคร่ืองจกัรดา้นการลดพลงังานเพ่ือลด

ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานหรือไม่ใหเ้พ่ิมข้ึนไปกวา่ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึนตามล าดบั อีกทั้งเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตดว้ย บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงมีนโยบายสรรหาพนกังานเพ่ือรองรับการขยายก าลงั
การผลิตของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างต่อเน่ือง และถา้หากสถานการณ์ภายในประเทศสงบและสภาวะเศรษฐกิจ
ต่างประเทศไม่ตกต ่าไปกวา่ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะยงัคงมีผลการด าเนินงานท่ีสามารถจะดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองได ้

 
คณะกรรมการขอขอบคุณผูถ้ือหุน้ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือและ

สนบัสนุนดว้ยดีตลอดมา 
 
 
 
 
 

 
( นางจ าเนียร     โชควฒันา ) 

ประธานกรรมการ 
 
 



 

 5 

3. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการแต่งตั้งประกอบดว้ย กรรมการ จ านวน 3 ท่าน ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ ปฏิบติัตามจริยธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน 

 
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 คร้ัง ซ่ึงสรุปเป็นประเดน็ส าคญัๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส สอบทานและเห็นชอบในรายงานทางการเงินของงบการเงินประจ าปี 2556 
2. แนะน าแนวทางในการปฏิบติังานของส านกัตรวจสอบภายใน ทั้งท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบการปฏิบติังาน และการ

ตรวจสอบในเร่ืองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่างๆ  
3. แนะน าแผนการตรวจสอบประจ าปี 2557 ของส านกัตรวจสอบภายใน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดน้ าเสนอใหน้ายพรชยั  กิตติปัญญางาม และ/หรือ นางสุวนีย์ กิตติปัญญางามแห่งบริษทั 

บญัชีกิจ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 ของบริษทัฯ การแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีไดน้ าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ใหพิ้จารณาและอนุมติัต่อไป 

 
 
 
 

 
( นายมนตรี    เหล่าเศรษฐกุล) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การควบคุมภายใน 
 

ในดา้นการควบคุมภายใน บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีกรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินผลการควบคุมภายในของบริษทัแลว้เห็นวา่ บริษทัมีการจดัองคก์ร
มีระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีรัดกุม มีการพิจารณากิจการด าเนินธุรกิจว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นความเส่ียง มี
การก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และก าหนดอ านาจอนุมติั มีการจดัให้มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระท าหนา้ท่ีตรวจสอบและติดตามการด าเนินธุรกรรมต่างๆ ภายในองคก์ร 

 
โดยคณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้และยงัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีตอ้งแก้ไข มี

ความเหมาะสมเพียงพอในการควบคุมทางดา้นบญัชี การสอบทานรายงานทางการเงิน ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชี 
สอบทานและตรวจสอบภายใน ก าหนดส่วนงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารก็เพ่ือใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูถ้ือ
หุน้วา่มีการป้องกนัผลเสียหายจากการใชห้รือจ าหน่ายทรัพยสิ์นโดยไม่ไดรั้บการอนุมติัและรายการบญัชีไดผ้่านการอนุมติั
จากฝ่ายบริหารอย่างถูกตอ้ง 

 
นอกจากน้ี ยงัมีระบบการติดตามภายในโดยใชร้ะบบสารสนเทศเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูล การน าขอ้มูลมาใช้ในดา้น

ต่างๆ ตลอดทั้งการวเิคราะห์และวจิยัเพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งซ่ึงจะช่วยดูแลการด าเนินกิจการและการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และพนกังานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและรัดกุม 
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คณะกรรมการบริษัท 
รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม 
 
ล า 
ดบั 

ช่ือ – สุกล คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

1. นางจ าเนียร   โชควฒันา 
ประธานกรรมการ 
 และกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

Music of L.R.A.M England 
สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 
- Director Accreditation 
Program (DAP)/2546 
 

0.229 บริษทัจดทะเบียน 
กรรมการ 
 
กิจการอื่นท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 

 
บมจ.นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) 
 
จ านวน 4 แห่ง 

2. นางส่งแสง    สุดหอม 
รองประธานกรรมการ 
และกรรมการ 

ป ริญญาต รี ส า ข าสั ง ค ม
ส ง เ ค ร า ะ ห์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 
- Director Accreditation 
Program (DAP)/2548 
 

0.038 กิจการอื่นท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 

จ านวน  1  แห่ง 

3. นายมารุต       แจง้อมัพร 
กรรมการ 
และกรรมการบริหาร 

ประกาศ นียบัตรวิช า ชี พ
ชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิค 
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
สมุทรปราการ 
สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 
- Director Accreditation 
Program (DAP)/2547 
 

0.007 กิจการอื่นท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 

จ านวน  1  แห่ง 

4. นายมนตรี      เหล่าเศรษฐกุล 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
จุฬาลงกรณ์วทิยาลยั  
สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 

- กิจการอื่นท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 

จ านวน 1 แห่ง 
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ล า 
ดบั 

ช่ือ – สุกล คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

- Director Accreditation 
Program (DAP)/2548 
 

5. นางอรสา       ครุธกูล 
กรรมการ 
และกรรมการบริหาร 

ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า วิ ช า
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 
- Director Accreditation 
Program (DAP)/2547 
 

0.001 กิจการอื่นท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 

จ านวน  2  แห่ง 

6. นางสาวอรอุมา   ฝึกฝน 
กรรมการ 
และกรรมการบริหาร 

ปริญญาตรี สาขาวชิาบริหาร
ก า ร จั ด ก า ร ทั่ ว ไ ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นครินทร์ 
สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 
- Director Accreditation 
Program (DAP)/2547 
 

- กิจการอื่นท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 

จ านวน  1  แห่ง 

7. นางสาวสุวรรณาสัณหจริยา 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป (การบัญชี ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเดจ็เจา้พระยา 
สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 
- Director Accreditation 
Program (DAP)/2549 
 
 
 

- กิจการอื่นท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 

จ านวน  1 แห่ง 
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ล า 
ดบั 

ช่ือ – สุกล คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

8. นายประกอบ         บุญเรือง 
กรรมการ 
และกรรมการบริหาร 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
ส่ิงทอ สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี 
สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 
- Director Accreditation 
Program (DAP)/2550 
 

- - - 

9. นางสาวนฐัชรี       ร่มไทร 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 
สมาคมส่ง เส ริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 
- Director Accreditation 
Program (DAP)/2552 
 

- - - 
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4. ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 
 
 
ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม    (หน่วย : พนับาท) การเปลี่ยนแปลง % เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 2556 2555 2554 2556/2555 2555/2554 
สินทรัพยร์วม 507,041 419,428 387,813 20.89 8.15 
หน้ีสินรวม 254,841 187,130 198,059 36.18 (5.52) 
ทุน 100,000 100,000 100,000 0 0 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 252,200 232,298 189,754 8.57 22.42 
รายไดจ้ากการขาย 401,502 425,834 397,675 (5.71) 7.08 
รายไดร้วม 405,091 429,423 400,688 (5.67) 7.17 
ก าไรขั้นตน้ 63,841 86,943 87,659 (26.57) (0.82) 
ก าไรสุทธิ 23,120 42,271 66,394 (45.31) (36.33) 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 2.31 4.23 6.64 (45.39) (36.30) 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(บาท) 10 10 10 0 0 
มูลค่าหุน้ตามบญัชี (บาท) 25.22 23.23 16.70 8.57 39.10 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.15 0.30 0 (50) 100 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 5.67 9.78 16.23 (42.02) (39.74) 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) 9.17 18.20 34.99 (49.62) (47.99) 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%) 4.56 10.08 17.12 (54.76) (38.85) 
อตัราเงินปันผลตอ่ก าไรสุทธิ(งบการเงินรวม)(%) 6.49 7.10 0 (8.59) 100 
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5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
การประกอบธุรกิจ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ประเภท ถุงน่อง ถุงเทา้ 
และชุดชั้นในสตรีท่ีผลิตจากเคร่ืองจกัร นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้ผืนมาตดัเยบ็ ไดแ้ก่ ชุดกายบริหาร ชุดนอน 
และผลิตภณัฑท่ี์เป็นแฟชัน่ อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
และแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงของแฟชัน่ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

ส าหรับสินคา้หมวดถุงน่อง และถุงเทา้ท่ีจ  าหน่ายในประเทศ บริษทัฯรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้และกระจายค าสัง่ซ้ือใหก้บั
บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั เป็นผูผ้ลิตถุงน่องและถุงเทา้ ส าหรับสินคา้อื่นๆ บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิต ส าหรับบริษทั 
นิวพลสั (89) จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้และบรรจุภณัฑส์ าหรับบรรจุสินคา้ท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยจ าหน่าย 

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 
บริษทัย่อย บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั  อตัราร้อยละ 98.75 ทุนช าระแลว้ 80 ลา้นบาท 
บริษทัย่อย บริษทั นิวพลสั (89) จ ากดั    อตัราร้อยละ 49.33 ทุนช าระแลว้ 45 ลา้นบาท 

 
โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดต้ามผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลิตภัณฑ์ 
ด าเนินการ

โดย 
%การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ 

2556 2555 2554 
รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

กลุ่มถุงน่อง/ถุงเทา้ บริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย 

 
98.75 

165.51 
141.80 

40.86 
35.00 

170.45 
157.22 

39.69 
36.61 

160.94 
145.38 

40.17 
36.28 

กลุ่มชุดชั้นใน/ชุดกาย
บริหาร/ชุดนอน/
เบด็เตลด็อื่นๆ 

บริษทัฯ 
 
บริษทัยอ่ย 

 
 
 

94.19 
 

0 

23.25 
 

0 

98.16 
 
0 

22.86 
 

0 

91.36 
 

0 

22.80 
 

0 

รายได้จากการขาย   401.50 99.11 425.83 99.16 397.68 99.25 

รายไดอ้ืน่ๆ บริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย 

 
98.75 

3.59 
0 

0.89 
0 

3.59 
0 

0.84 
0 

3.01 
0 

0.75 
0 

รวมรายได้ทั้งส้ิน   405.09 100 429.42 100 400.69 100 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรง แต่จะจ าหน่ายให้กบับริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ เป็นผู ้จดัจ าหน่ายให้กบัผู ้บริโภคทัว่ไปภายใต้ BRAND CHERILON 
ส าหรับผูบ้ริโภคดงักล่าวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

1.   กลุ่มลูกคา้ในประเทศ ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ต่างๆ ทัว่ไป ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 
2.  กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มประเทศในเอเชีย เป็นกลุ่มท่ีน าเขา้เพ่ือจดัจ าหน่ายในประเทศท่ีน าเขา้ และ

ประเทศใกลเ้คียง ไดแ้ก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นตน้ ส าหรับลูกคา้เป้าหมายใหม่คือ ตลาดยุโรป ไดแ้ก่ ไอแลนด์ องักฤษ 
เยอรมนั ท่ีเป็นผูน้  าเขา้อยู่เดิมซ่ึงเป็นผูข้ายส่งใหก้บัลูกคา้ของบริษทัตามขอ้ตกลงทางการคา้ทัว่ไป 

ส าหรับผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในสัดส่วน 14.79% โดยยอดขายของลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวคิดเป็นประมาณ 80% ของยอดขาย
รวมของบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ทางการคา้ท่ีดีมาโดยตลอด จึงไม่
มีปัญหาในเร่ืองการสูญเสียลูกคา้หรือปัญหาในดา้นการเรียกช าระค่าสินคา้จากลูกคา้แต่อย่างใด 
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ส าหรับปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงมีเป้าหมายในการลงทุนดา้นการลดพลงังานเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลงังานหรือไม่ให้เพ่ิมข้ึนไปกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึนตามล าดบั อีกทั้งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตดว้ย บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัมีนโยบายสรรหาพนกังานเพ่ือรองรับการขยายก าลงัการผลิตของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างต่อเน่ือง และถา้หากสถานการณ์ภายในประเทศสงบและภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศไม่ตกต ่า
ไปกวา่ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะยงัคงมีผลการด าเนินงานท่ีสามารถดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองได ้
การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม มีสินคา้จ าแนกตามผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ ถุงน่อง
สตรี ถุงเทา้ ชุดชั้นในสตรี ชุดกายบริหาร ชุดนอน เบด็เตลด็อื่นๆ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อย แบ่งตามกลุ่มสินคา้ไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
1) กลุ่มสินค้าผ้าผืน  ประกอบดว้ย 

1.1)    หมวดชุดนอนประเภท ชุดเส้ือและกางเกง ชุดกระโปรง ชุดคลุม  
1.2)    หมวดชุดล าลองประเภท เส้ือ เส้ือ JACKET กางเกง ชุดกระโปรง 
1.3)    หมวดชุดกายบริหารประเภท เส้ือ เส้ือ JACKET ชุด BODY SUIT กางเกง  

2) กลุ่มสินค้าผ้าทอ  ประกอบดว้ย 
2.1)    หมวดถุงน่องประเภท ถุงน่องเตม็ตวั ถุงน่องโคนขา ถุงน่องเหนือเข่า ถุงน่องใตเ้ข่า ถุงน่องแค่ขอ้เทา้ ถุง

เทา้สั้น ถุงรองส้น 
3) กลุ่มสินค้าผ้าทอและผ้าผืนประกอบดว้ย  

3.1)    หมวดชุดชั้นใน ประเภทผา้ทอและผา้ผืน ไดแ้ก่ กางเกงใน กางเกงขาสั้นยกสะโพก กางเกงขายาว กางเกง
ขา 2,3,4 ส่วน เส้ือทบั เส้ือเกาะอก ชุดกระโปรง ชุดชั้นในเตม็ตวั  

3.2)    หมวดเบ็ดเตล็ด ประเภทผา้ทอและผา้ผืน ไดแ้ก่ ช้ินงานส าหรับงานประดิษฐ์ ปลอกขอ้มือ ปลอกเข่า 
ปลอกขอ้เทา้ แผ่นกระชบัสัดส่วน รองเทา้ ถุงต่างๆ 
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6. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 
ก. นโยบายและลักษณะของการตลาด 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหลากหลายผลิตภณัฑ์ซ่ึงแต่ละผลิตภณัฑ์มีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัตาม
ความตอ้งการของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ดงันั้น การก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัจึงตอ้งเน้นแต่ละผลิตภณัฑ์และแต่ละกลุ่มของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงแยกกนัอย่างเด็ดขาด ส าหรับนโยบายแต่ละผลิตภณัฑจ์ะเป็นแนวทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ดงัน้ี 

ผลิตภัณฑ์    บริษทัฯ และบริษทัย่อย ก าหนดเป็นนโยบายเร่ืองคุณภาพของสินคา้ตอ้งเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และ
มีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีทนัสมยัและหลายรูปแบบตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคเ พ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถ
เลือกหาได ้

บรรจุภัณฑ์มุ่งเนน้ความสวยงาม มีการออกแบบใหส้ะดุดตา เพ่ือจูงใจใหผู้บ้ริโภคสนใจต่อผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา     ก าหนดราคาท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บัสินคา้ประเภทเดียวกนักับผูผ้ลิตรายอื่น หรือสินคา้ท่ีน าเขา้จาก

ต่างประเทศ 
ช่องทางการจ าหน่าย 
การจดัจ าหน่ายของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เป็นการจ าหน่ายท่ีมีเง่ือนไขของระยะเวลาให้กับลูกคา้ตามเง่ือนไข

ขอ้ตกลงทางการคา้ โดยปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วนั  
สัดส่วนการจ าหน่ายในช่วง  3 ปีท่ีผ่านมา มีดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

ลูกค้า 
2556 2555 2554 

ยอดขาย % ยอดขาย % ยอดขาย % 

บมจ.นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) 359.13 88.65 373.60 87.00 349.93 87.33 
อื่นๆ 45.96 11.35 55.82 13.00 50.76 12.67 
รวม 405.09 100 429.42 100 400.69 100 

 
สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทรายได้ 
2556 2555 2554 

ยอดขาย % ยอดขาย % ยอดขาย % 

ในประเทศ 383.67 94.71 409.93 95.46 387.00 96.58 
ต่างประเทศ 21.42 5.29 19.49 4.54 13.69 3.42 

รวม 405.09 100 429.42 100 400.69 100 

 
 
 
 



 

 14 

ข. สภาพการแข่งขัน 
เน่ืองจากการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตถุงน่องมีขั้นตอนการผลิตมากขั้นตอน เช่น ถกั อบ ยอ้ม เย็บ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละ

ขั้นตอนตอ้งมีการลงทุนสูง ความตอ้งการของตลาดท่ีผ่านมามีปริมาณลดลงทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
ดงันั้น การท่ีจะมีผูป้ระกอบกิจการรายใหม่ๆ เกิดข้ึนมีโอกาสนอ้ยมาก 

ปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทัย่อย เป็นผูผ้ลิตถุงน่องและถุงเทา้รายใหญ่ท่ีสุด มีก าลงัการผลิตประมาณร้อยละ 80 ของ
ผลิตภณัฑท์ั้งหมดท่ีจ าหน่ายในประเทศ นอกจากน้ี กลุ่มของผลิตภณัฑบ์างประเภทท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยผลิตอยู่เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีผูผ้ลิตนอ้ยราย จึงไม่มีปัญหาในดา้นการแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอื่น อย่างไรก็ตาม ส าหรับตลาดกลางและตลาด
ล่าง บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากการน าเขา้ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑท่ี์บริษทั
ไดจ้  าหน่ายให้กบับริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) นั้น บริษทัเห็นว่ายงัไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑด์งักล่าวยงัเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 
ค. นโยบายและแผนด าเนินธุรกิจ 

บริษทัมีการก าหนดนโยบายและแผนงานการด าเนินธุรกิจเพ่ือใหบ้ริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 
1) ส าหรับปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเป้าหมายในการลงทุนโครงการเก่ียวกบัการลดค่าใช้จ่ายทางด้าน

พลงังานเพ่ือลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานหรือไม่เพ่ิมข้ึนไปกวา่ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายสูงข้ึนตามล าดบั 
อีกทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตดว้ยโดยมีการด าเนินการโครงการลดตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายต่อเน่ืองจาก
ปีท่ีผ่านมาเพ่ือคงไวใ้ห้มีผลการด าเนินงานเช่นการด าเนินงานในปี 2556 แมว้่าตน้ทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงข้ึนไม่ว่า
ค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานหรือพลงังานซ่ึงจะมีผลใหก้ารด าเนินงานลดลง และถา้สภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 ไม่ตกต ่าไปกว่า
ปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะยงัคงมีรายไดแ้ละผลการด าเนินงานเช่นท่ีจะสามารถดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองได ้ 

2) บริษทัมีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละแผนงานใหทุ้กแผนกปฏิบติัและในขณะเดียวกนัทุกแผนกตอ้งก าหนดวิธี
ปฏิบติัใหไ้ดเ้ป้าหมายท่ีก าหนดไวด้ว้ยให้ทุกแผนกจดัท าโครงการ KIZEN ทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 โครงการ ทั้งน้ี 
เพ่ือใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแนวทางท่ีจะบรรลุเป้าหมายเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ
ของบริษทัในระยะยาว ทั้งน้ี หากพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัจะเห็นไดว้า่บริษทัมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงโดยตั้งแต่
ปี 2551 เป็นตน้มา ผลการด าเนินงานของบริษทัมีก าไรหลงัดอกเบ้ียจ่ายมาโดยตลอด ซ่ึงทั้งหมดเกิดจากโครงการ MOP  
และ KIZEN  ท่ีบริษทัไดจ้ดัท าและด าเนินการตามแผนตลอดมา 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
ก. ลักษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีโรงงานจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั โรงงานสหโชควฒันา 
(สุวนิทวงศ์) จงัหวดัฉะเชิงเทรา และโรงงานโครงการแพนธานี จงัหวดัระยอง ปัจจุบนับริษทัไดผ้ลิตเตม็ก าลงัการผลิตท่ีมี
อยู่แลว้ ซ่ึงก าลงัการผลิตรวมแยกเป็นแต่ละผลิตภณัฑเ์ป็นดงัน้ี 

 

ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิตที่ใช้ (โหล/ปี) 

ถุงน่องและถงุเทา้ 2,400,000 
ชุดชั้นในสตรี 500,000 
ชุดกายบริหาร 10,000 
ชุดนอน 5,000 

รวม 2,915,000 

 
จากตารางการผลิตขา้งตน้ บริษทัฯ ไดผ้ลิตเตม็ก าลงัการผลิตแลว้ และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้  าเนินการจดัหาก าลงัการผลิตเพ่ิม โดยการเพ่ิมจ านวนพนกังานและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ณ ปัจจุบนับริษทัฯ 
น าเขา้เคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือรองรับค าสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 10 เคร่ือง โดยเคร่ืองจกัรดงักล่าวเป็นเคร่ืองจกัรท่ีสามารถผลิต
สินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการและมีค าสั่งซ้ือมาแลว้ 

ก าลงัการผลิตของแต่ละผลิตภณัฑจ์ะเปลี่ยนแปลงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยเคร่ืองจกัรของบริษทัสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือผลิตผลิตภณัฑไ์ดห้ลายประเภท ดงันั้น ก าลงัการผลิตของบริษทัฯ จะสัมพนัธ์กบัประเภทของผลิตภณัฑ ์
เช่น เม่ือมีการผลิตสินคา้ประเภทชุดชั้นในสตรีเพ่ิมข้ึน จะมีผลใหสิ้นคา้ประเภทถุงน่องลดลง 
การจัดหาวัตถุดิบส าหรับผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 

วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบประเภท  TEXTURE YARN, SPANDEX YARN, TORQUE YARN, BARE วตัถุดิบส่วน
ใหญ่น าเขา้จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศอิตาลี เกาหลี ไตห้วนั ญี่ปุ่น 

สัดส่วนการจดัหาจากต่างประเทศเทียบกบัในประเทศเท่ากบั 60% : 40% 
คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน าเขา้จากต่างประเทศหรือซ้ือจากในประเทศ เป็นวตัถุดิบท่ีมีการควบคุมคุณภาพตาม

มาตรฐาน จึงไม่มีผลกระทบต่อการผลิต ทั้งน้ี จากการท่ีมีผูข้ายมากราย บริษทัจึงสามารถเลือกซ้ือได ้บริษทัฯ ไม่มียอดซ้ือ
จากผูข้ายรายใดเกินกวา่ร้อยละ 30 ของยอดซ้ือรวม และท่ีผ่านมา บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีปัญหาในการจดัหาวตัถุดิบ 
โดยสามารถน าเขา้วตัถุดิบไดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการ 

 
ข. กระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อยู่ภายใตก้ารดูแลของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหน่ึงแห่ง 
ส าหรับอีก 2 แห่ง โรงงานมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มีการปฏิบติัเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และไม่มีขอ้พิพาท หรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มแต่อย่างใด 
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7. โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 
ผู้ถือหุ้น 

 
รายช่ือผูถ้อืหุน้สูงสุด 10 อนัดบัแรก ณ. 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอยีดดงัน้ี 

 

ผู้ถือหุ้น 

2556 2555 2554 2553 2552 

จ านวน
หุ้น 

% จ านวน
หุ้น 

% จ านวน
หุ้น 

% จ านวน
หุ้น 

% จ านวน
หุ้น 

% 

บจก. บุญวฒันโชค 2,750,325 27.50 2,750,325 27.50 2,750,325 27.50 2,274,141 22.74 2,274,141 22.74 
บจก.ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 2,523,329 25.23 2,498,216 24.98 1,257,466 12.58 2,879,774 28.80 2,764,516 27.65 
บจก. ยนิูเวอร์สบิวต้ี 1,599,297 15.99 1,599,297 15.99 1,599,297 15.99 1,599,297 15.99 1,599,297 15.99 
บมจ.นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) 1,479,062 14.79 1,479,062 14.79 1,479,062 14.79 1,443,410 14.43 1,443,410 14.43 
บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 533,332 5.33 533,332 5.33 533,332 5.33 533,332 5.33 533,332 5.33 
บจก.กรุงเทพประกนัภยั 254,632 2.55 254,632 2.55 254,632 2.55 254,632 2.55 254,632 2.55 
บจก.โชควฒันา 125,616 1.26 125,616 1.26 125,616 1.26 125,616 1.26 125,616 1.26 
บมจ.สหยเูน่ียน 87,232 0.87 87,232 0.87 87,232 0.87 87,232 0.87 87,232 0.87 
นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา 72,498 0.72 72,498 0.72 72,498 0.72 72,498 0.72 72,498 0.72 
นางณัฐวี  สุวรรณวงษ ์ 60,750 0.61 60,750 0.61 60,750 0.61 60,750 0.61 60,750 0.61 

 9,486,073 94.86 9,460,960 94.61 8,220,210 82.20 9,330,682 93.30 9,215,424 92.15 

 
นโยบายเงินปันผล 

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิให้
แบ่งเงินปันผล 

การจ่ายเงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนั้น และใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

เงินส ารอง 
บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปีหกั

ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนทุนจดทะเบียน 
เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองส่วน

ล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้
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การจัดการ 
(1) โครงสร้างการจัดการ 
(1.1)  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมดจ านวน 3 ชุด 
กล่าวคือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหน้าท่ี ให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการอื่นใดไป
ปฏิบติั 

2. อนุมติัการให้กู้ยืมเงินแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัในฐานะผูถ้ือหุ้น หรือบริษทัท่ีมีการ
ประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอื่น ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

3. อนุมติัการเขา้ค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ือหุ้น หรือ
บริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนัหรือบริษทัอื่น ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  

4. อนุมติัการเขา้ท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
5. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั และ /หรือหลกัทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะ

กรรมการบริหาร 
6. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
7. อนุมติัการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช้ ช ารุด สูญหาย ถูก

ท าลาย เส่ือมสภาพ หรือลา้สมยัไม่สามารถใช้งานได ้มีมูลค่าทางบญัชีรวมในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

8. อนุมติัการปรับสภาพราคา การท าลาย ซ่ึงวตัถุดิบ และ/หรือสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ หรือลา้สมยัซ่ึงจะท าให้
มีมูลค่าทางบญัชีลดลงในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

9. อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข ์การฟ้องร้องคดี และ/ หรือการ
ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวสิัยทางการคา้ และ/หรือท่ีเป็น
ปกติวสิัยทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยเ์กินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

10. เสนอการเพ่ิมทุน หรือการลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ การแกไ้ข เปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ วตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถ้ือหุ้น 

11. อนุมติัการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษทัย่อย 
12. มอบอ านาจใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษทั หรือบุคคลอื่นใดท าการแทนได ้ภายใตร้ะเบียบท่ี

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้
13. มีอ  านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่ง

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
14. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็น

ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
15. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
 



 

 18 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก าหนดแผนปฏิบติัการ เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั 
2. อนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทั้งก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมใหจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจและติดตามให้มีการ
ปฏิบติัอย่างจริงจงั 

4. จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การท ารายการต่างๆ ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ 
มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนระบบต่างๆ ท่ีสามารถป้องกนัการน าทรัพย์สินของบริษทัไป
ใชใ้นทางมิชอบ 

5. การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ตอ้งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชดัเจนและ
เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและผูถ้ือหุน้ โดยผู ้มีส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และปฏิบติั
ตามข้อก าหนดเก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ใหถู้กตอ้ง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ /หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

7. รับผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนอย่างถูกตอ้ง มี
มาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
9. เรียกประชุมผูถ้ือหุน้ โดยก าหนดวนั เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ ตลอดจนก าหนดอตัรา

การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอต่อผูถ้ือหุ้นในระหว่าง 
21 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได ้โดยประกาศให้ผูถ้ือหุ้น
ทราบ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัไม่นอ้ยกวา่14 วนัก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 
หรือก าหนดวนัเพ่ือก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ (Record Date : RD) และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น 
1 วนัในวนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้น เพ่ือรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล 

10. จดัท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไดแ้สดงขอ้ความ หรือลงรายการ
เป็นไปโดยถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุดบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษทั 

12. อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น 
13. ปฏิบติัการอื่นใด ท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
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อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน

ระดบัต่างๆ 
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท างานอื่นใดเพ่ือด าเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษทั 
3. ออกระเบียบ ประกาศ วา่ดว้ยการปฏิบติังาน และสามารถมอบอ านาจใหแ้ก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนกังาน

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการบริหาร เป็นผูล้งนามอนุมติัเบิกจ่ายทรัพยสิ์นของบริษทัได้ 
4. อนุมติัการให้กู้ยืมเงินแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัในฐานะผูถ้ือหุ้น หรือบริษทัท่ีมีการ

ประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอื่นในวงเงินแห่งละไม่เกินจ านวน 1 ลา้นบาท 
5.  อนุมติัการเข้าค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถ้ือหุ้น หรือ

บริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ านวน 1 ลา้นบาท 
6. อนุมติัการเขา้ท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 5 ลา้นบาท 
7. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั และ/หรือหลกัทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 5 

ลา้นบาท 
8. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 5 ลา้นบาท 
9. อนุมติัการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวร และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ท่ีเลิกใช้ช ารุด สูญหาย ถูก

ท าลาย เส่ือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมูลค่าทางบญัชีรวมไม่เกินคร้ังละจ านวน 5 ลา้นบาท 
10. อนุมติัการปรับสภาพ ราคา การท าลาย ซ่ึงวตัถุดิบ และ/หรือสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ หรือลา้สมยัซ่ึงจะท าให้

มีมูลค่าทางบญัชีลดลงตามมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 
11. อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การฟ้องร้องคดี และ /หรือการด าเนินการ

ตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการคา้ของบริษทัท่ีมีทุนทรัพย์ไม่
เกินจ านวน 1ลา้นบาท และ/หรือที่เป็นปกติวสิัยทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินจ านวน 5 ลา้นบาท 

12. มอบอ านาจใหแ้ก่พนกังานระดบับริหารของบริษทั หรือบุคคลอื่นใดท าการแทนได ้
13. มีอ  านาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
14. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีท่ีจ าเป็น

ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
15. ออกระเบียบปฏิบติังานอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษทั 
3. รับผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั และส่งเสริมให้มีการคิดคน้นวตักรรมอย่าง

ต่อเน่ือง 
4. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตาม กฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรับผิดชอบได ้โดยตอ้งรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดูแลต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารใหท้ราบ 

6. ดูแลใหมี้การจดัท ารายงานทางการเงิน เพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีท าการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ตามล าดบั 

7. พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติัต่อไป 
8. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
9. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 
อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ก าหนดใหมี้การประสานความเขา้ใจใหอ้ยู่ในแนวทางเดียวกนัระหว่างผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทัและ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2. มีอ  านาจเชิญผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงใหค้วามเห็น
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กระดบัขององคก์ร 

3. มีอ  านาจในการตรวจสอบผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องภายในขอบเขตของอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็น
ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่น
ใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงรายงานดงักลา่วตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
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(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวา่ผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการ หรือการกระท าดงัต่อไปน้ี

ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด า เนินงานของบริษทัให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัหากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้
มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือ
การกระท าดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
10. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย

อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 

(1.2) รายช่ือคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงัต่อไปน้ี 
 

รายช่ือ คณะกรรมการ 
บริษทั 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

1. นางจ าเนียร โชควฒันา      
2. นางส่งแสง สุดหอม     
3. นางอรสา ครุธกูล      
4. นายมารุต แจง้อมัพร      
5. นางสาวอรอุมา ฝึกฝน      
6. นายประกอบ บุญเรือง      
7. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล     
8. นางสาวสุวรรณา สัณหจริยา     
9. นางสาวนฐัชรี ร่มไทร     
10. นางมธุรสฌรี โภคะสมบูรณ์      

 
หมายเหตุ  ประธาน  รองประธาน  กรรมการ  เลขานุการบริษทั 
 
(1.3) คุณสมบติักรรมการอิสระ 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงัต่อไปน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรค
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หน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเ ป็นปกติเ พ่ือประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให ้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรับหรือใหกู้ย้ืม ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั 
ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระ
หน้ีสินดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีสินดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มี
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี 
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ
ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ือ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ
บริษทัย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective 
Decision) ได ้
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(1.4) จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ 
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุม 7 คร้ัง การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 
 

รายช่ือ การเขา้ร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษทั สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 

1. นางจ าเนียร โชควฒันา 7/7 1/1 
2. นางส่งแสง สุดหอม 6/7 1/1 
3. นายมารุต แจง้อมัพร 7/7 1/1 
4. นายมนตรี                           เหล่าเศรษฐกุล 7/7 1/1 
5. นางอรสา ครุธกูล 7/7 1/1 
6. นางสาวอรอุมา ฝึกฝน 7/7 1/1 
7. นางสาวสุวรรณา สัณหจริยา 7/7 1/1 
8. นายประกอบ บุญเรือง 7/7 1/1 
9. นางสาวนฐัชรี  ร่มไทร 7/7 1/1 

 
(1.5) รายช่ือและต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางจ าเนียร โชควฒันา ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางอรสา ครุธกลู กรรมการ และกรรมการบริหาร 
3. นายมารุต แจง้อมัพร กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4. นางสาวธญัดา ชมภูศรี กรรมการบริหาร  

และผูจ้ดัการฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
5. นางสาวอรอุมา ฝึกฝน กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. นายประกอบ บุญเรือง กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นางก่ิงแกว้ บุญญานุพงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 
8. นางมธุรสฌรี โภคะสมบูรณ์ เลขานุการบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 25 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
การสรรหาเพ่ือการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะคดัเลือกจากผูมี้ประสบการณ์ภายนอกองคก์รหรือภายในองคก์รก็

ได ้โดยเสนอจากผูถ้ือหุน้ เพ่ือใหท่ี้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งตั้งตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท ั้งหมดตามขอ้ (1) 
(3) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด 
(4) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ ท่ี

ประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง
ท่ีกรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สัดส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บ
เลือกตั้งใหม่ได ้
 

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
3.1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

ก. มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัท่ีเป็นค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ คือ ค่าเบ้ียประชุมรายปี ค่า
ต าแหน่งรองประธานกรรมการ และค่าต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

ข. ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั 6 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีค่าตอบแทนรวมทั้งส้ิน 
5.10 ลา้นบาท จ านวนน้ีรวมผูบ้ริหาร 5 ท่าน ท่ีเป็นกรรมการบริหารดว้ย ค่าตอบแทนไดแ้ก่ ค่าเบ้ีย
ประชุม เงินเดือน และค่าพาหนะ เป็นตน้ 

ค. ในปี 2556 มีนายพรชยั  กิตติปัญญางาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 บริษทั บญัชีกิจ 
จ ากดั โดยมีค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 610,000 บาท 
และบริษทัย่อย 2 แห่งคือ บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั จ านวน 160,000 บาท และบริษทั นิวพลสั 
(89) จ ากดั จ านวน 100,000 บาท รวมค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยทั้งส้ิน 
870,000 บาท 
 

3.2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
- ไม่มี -  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26 

(4) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษทัมีความเช่ือมัน่วา่การมีระบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได ้ตลอดจนมีการถว่งดุล

อ านาจและระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกนัของ
ผูถ้ือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ ้มกนัท่ีดีและสร้างความ
เจริญเติบโตอย่างสมดุและย ัง่ยืนในระยะยาว 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1.  กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรม ในการด าเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไปปฏิบติัในการด าเนินงานของบริษทั 

2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต 
โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ด าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิ ดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ริหารอย่างชดัเจน 

4. ด าเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมถงึการมีระบบ
บญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้

5. ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 

6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุน้ ปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
7. ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ดว้ยการรับฟังและ

ทบทวนตนเอง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีท่ีสุดอยู่เสมอ 
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกอนัดีงาม ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมัน่ใน

การพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
10. ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
11. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั

เป็นท่ีตั้ง 
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หลกัการก ากบัดูแลกจิการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

1.1 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุ้น ไม่มีการกระท าใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู ้ถือหุ้น โดยท าหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ทุกกลุ่มไม่วา่เป็นผูถ้ือหุน้ในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งท่ีเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ ่ผูถ้อืหุน้
รายย่อย หรือผูถ้ือหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชสิ้ทธิของตน ทั้งสิทธิพ้ืนฐานของผูถ้ือหุ้น สิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศอย่าง
เพียงพอและทนัเวลา และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตดัสินใจในเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั 

1.2 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถ้ือ
หุน้ โดยเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมและการส่งค าถามล่วงหนา้ 

1.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลใหมี้การใชข้อ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระในหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถ้ือหุน้สะดวกต่อการเดินทาง 

1.4 คณะกรรมการบริษทัใหสิ้ทธิผูถ้ือหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี มีการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ 

1.5 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชุมผูถ้ือหุน้ เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้ง  รวดเร็ว 
มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ใหสิ้ทธิผูถ้ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล และมีการใชบ้ตัรลงคะแนน รวมทั้งมี
บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน 

1.6 คณะกรรมการบริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

1.7 คณะกรรมการบริษทัจดัท ารายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น โดยบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน รายช่ือ
กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารท่ีมาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมค าถาม
ค าตอบ ไม่มีการเพ่ิมวาระท่ีไม่ไดร้ะบุในหนงัสือนดัประชุม 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

2.1    คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยหุ้นประเภทเดียวกนัมีสิทธิ
ออกเสียงเท่าเทียมกนั เท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2.2    คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถ้ือหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ื่น
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถ้ือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ 

2.3   คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 

2.4   คณะกรรมการบริษทัได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ 

2.5   คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรายใชสิ้ทธิของตนในฐานะผูถ้ือหุ้น โดยส่งหนงัสือนดัประชุมผู ้
ถือหุน้และเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือการพิจารณาล่วงหนา้ 

http://www.set.or.th/
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2.6   คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและมีมาตรการป้องกนัการน าขอ้มูลภายใน
ไปใชเ้พ่ือหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ื่นโดยมิชอบ โดยหา้มมิใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงอยู่ใน
หน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน ท าการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่
สาธารณชน 

2.7   คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

 
3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

3.1 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยค านึงถึงสิทธิตามกฎหมาย
หรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและการปฏิบติัย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
จึงไดก้ าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนค านึงถึง ชุมชน สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

3.2 คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้จดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหน่ึงของรายงาน
ประจ าปี 

3.3 คณะกรรมการบริษทัด าเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือ
ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินหรือเร่ืองท่ีไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรม 

3.4 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุม้ครองพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสใน
เร่ืองท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัหรือเร่ืองท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

4.1 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทนัเวลา ตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตาม
เหตุการณ์ ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอื่นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั โดยเปิดเผยสารสนเทศ
ผ่านช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และ
ช่องทางอื่นๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างทัว่ถึง เท่าเทียมกนั 

4.2 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบในการท าหน้าท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือส่ือสารกบั
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board) 
5.1    คณะกรรมการบริษทัก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ไม่จ ากดัเพศ และมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีกรรมการบริษทัท่ีไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารอย่างอย่างนอ้ย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

5.2    คณะกรรมการบริษทัก าหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างนอ้ยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

5.3    คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลัน่กรองงานท่ีส าคญัเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
5.4    คณะกรมการบริษทัไดจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขต

อ านาจหนา้ท่ี เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่าย
จดัการไวอ้ย่างชดัเจน 

5.5    คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในบริษทัอื่น 
ตอ้งรายงานใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 

5.6    คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีเลขานุการบริษทั เพ่ือท าหน้าท่ีตามกฎหมาย และตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดย
คุณสมบติัของเลขานุการบริษทัควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นกฎหมาย หรือบญัชี หรือผ่านการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั มีการอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

5.7    คณะกรรมการบริษทัจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ 
เพ่ือใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

5.8    คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทั เพ่ือให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

5.9    คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและ
พนกังาน อย่างต่อเน่ือง 

5.10    คณะกรรมการบริษทัก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซ่ึงในการพิจารณาวาระต่างๆ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษทัทุกท่านมีความเป็นอสิระในการร่วม
แสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษทัผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 

5.11    คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหก้รรมการบริษทัมีหนา้ท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง ยกเวน้กรณี
มีเหตุจ าเป็น 

5.12    คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 
5.13    คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเปิดโอกาสใหก้รรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่ง

กนัเองตามความจ าเป็น โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุม 
5.14    คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัทุกท่านเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้าก

กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอื่นท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ี
จ าเป็นคณะกรรมการบริษทัอาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่าย
ของบริษทั 
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5.15    คณะกรรมการบริษทัมีมาตรการด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ดว้ยความรอบคอบ มีเหตุมีผล 
และปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

5.16    คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ห้ามท าการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทั
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

5.17    คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะมี
หนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และส่งส าเนาใหเ้ลขานุการบริษทัเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 

5.18    คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

5.19    คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนเป็นหน่วยงานหน่ึงภายในบริษทั โดยมีสายการ
รายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.20    คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั 
5.21    คณะกรรมการบริษทัจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้

ในรายงานประจ าปี 
5.22    คณะกรรมการบริษทัดูแลและด าเนินการใหมี้การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตาม

อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
5.23    คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายการสืบทอดต าแหน่งของพนกังานในหน้าท่ีต่างๆ เพ่ือการก้าวสู่

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
5.24    คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีเขา้รับต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรก 
5.25    คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง 
5.26    คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการติดตามและประเมินการก ากับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มี

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 

1 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
1.1 ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตย์ สุจริต เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดี
ใหก้บัผูถ้ือหุน้อย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1 เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของและปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
2 ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้ือหุ้น อนั

จะน าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
3 มีการพฒันากิจการของบริษทัใหเ้จริญกา้วหนา้อย่างต่อเน่ือง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุน้อย่างเหมาะสม 
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4 รายงานสารสนเทศส าคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ ทั้งสารสนเทศท่ีรายงาน
ตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่กระท าการ
ใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการเขา้ถึงสารสนเทศของบริษทั 

5 จดัใหมี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 
6 เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับ

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
7 เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถ้ือหุน้ 
8 อ านวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ือหุน้ โดยวนั เวลา สถานท่ี และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้

ร่วมประชุมของผูถ้ือหุน้ รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ื่น
มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

9 ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
ครบถว้น 

10 ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั เสมือนวญิญูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง ขจดัการ
แสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 
1.2 ลูกค้า 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักว่าความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ของลูกคา้เป็นกุญแจส าคญั อนัน าไปสู่
ความส าเร็จของบริษทัอย่างย ัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ด าเนินธุรกิจดา้นการผลิต จ าหน่ายสินคา้ และบริการ ท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
2. ด าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมัน่ พฒันาสินคา้และบริการ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ิมคุณค่าให้แก่สินคา้และ

บริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัการใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจโดยไม่ปิดบงั 
หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริง 

3. ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของ
ลูกคา้ รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้ไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่สุจริตจากลูกคา้ ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

5. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้ใหรี้บแจง้ลูกคา้เป็นการล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนั
หาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

6. จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสาร เพ่ือใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค าร้องเรียนพึงไดรั้บการเอาใจใส่
และด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
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1.3 คู่ค้า 
คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยก าหนดเป็น

นโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  
1. มีระบบการคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบติัตาม

มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปฏิบติัต่อคู่คา้บนพ้ืนฐานของการแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซ่ึงกนัและกนั 

2. รักษาความลบัหรือขอ้มูลทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิ
ชอบ 

3. สร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินคา้
และบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 

4. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้ให้รีบเจรจากบัคู่คา้
เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อื่นใดซ่ึงอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 
 

1.4 คู่แข่ง 
คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั 

ดงัน้ี 
1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ

และกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
2. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 
 

1.5 เจ้าหน้ี 
คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวนิยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจา้หน้ี 

โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
2. ปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัอย่างเคร่งครัด 
3. บริหารงานเพ่ือใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี 
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ตรงเวลา 
5. ในกรณีท่ีไม่สมารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดขอ้หน่ึง ให้รีบแจ้งให้เจา้หน้ีทราบเป็นการล่วงหน้าเพ่ือ

ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
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1.6 พนักงาน 
คณะกรรมการบริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษทั โดยก าหนด

เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ปฏิบติัต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพ้ืนฐานในการท างาน ตลอดจนไม่

เปิดเผยหรือส่งผ่านขอ้มูลหรือความลบัของพนกังานต่อบุคคลภายนอกหรือผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 
2. ปฏิบติัต่อพนกังานภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั 
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในการจา้งแรงงาน ไม่เลือกปฏิบติั ไม่กีดกันดว้ยเหตุทางเพศ สีผิว เช้ือชาติ 

ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 
4. สนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร

อย่างทัว่ถึง สร้างความมัน่คงในอาชีพ และใหโ้อกาสในการเจริญกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคน 
5. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษทั 
6. ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผล

การปฏิบติังาน 
7. จดัใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลี้ยง

ชีพ สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ 
8. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการท างาน ซ่ึงขอ้เสนอต่างๆจะ

ไดรั้บการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างาน
ร่วมกนั 

9. จดัหาส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งจดัสภาพแวดลอ้มการท างานโดยค านึงถงึ
หลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวติของพนกังาน 

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบัในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

1.7 ชุมชนและสังคม 
คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและ

สังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น เพ่ือธ ารงรักษาไวซ่ึ้งสังคมและส่วนรวมท่ีดี โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ไม่ด าเนินธุรกิจท่ีท าใหส้ังคมเส่ือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม 
2. ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ใหเ้กิดข้ึนภายในบริษทัและพนกังาน

ทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง 
3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนและสังคม อนัเน่ืองมาจากการ

ด าเนินงานของบริษทั 
4. ส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น 
5. ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆในการพฒันาชุมชน 
6. ใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน์ 
7. สร้างรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนบัสนุนการจา้งงานและผลิตภณัฑชุ์มชน 
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8. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนระหว่างบริษทักับชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานของความถูกตอ้ง 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 

1.8 ส่ิงแวดล้อม 
คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการก าหนดเป็น

นโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฏหมาย กฏระเบียบ และนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึง

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
2. สร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างจิตส านึกใหพ้นกังานทุกระดบั เกิดความร่วมมือและความรับผดิชอบใน

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน 
3. ส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
4. ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั มีมาตรการบ าบดัและ

ฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 
5. มีระบบคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีด  าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
6. ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.9 ภาครัฐ 
คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตตามกฏระเบียบของภาครัฐ โดยก าหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ศึกษาและท าความเขา้ใจในกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการขดั

ต่อกฏหมาย 
2. ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง เม่ือมีการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ 
3. สร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัและภาครัฐในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
4. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศหรือ

ทอ้งถิ่น 
 

2 ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ด าเนินการกับความขดัแย้งของผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม 

สมเหตุสมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนุมติัเขา้ท ารายการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั 
กรรมการบริษทัผู ้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ยึดถือประโยชน์ของบริษทัภายใต้ความถูกต้องตามกฏหมาย โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดั
ผลประโยชน์กบับริษทั รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือใหสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลใด 
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3. กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

4. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน ห้ามท าการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

5. ก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีหนา้ท่ีรายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 

6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านขอ้มูล หรือความลบัของบริษทัท่ีตนเองทราบ หรือไดรั้บทราบต่อบุคคลภายนอก
หรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง 

7. การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนกังานของบริษทัท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ี อาจมีการก าหนดชั้นความลบัของ
ขอ้มูลตามความส าคญัของขอ้มูล และการใหข้อ้มูลตอ้งอยู่ในกรอบของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
3 การเลีย้งรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ 

คณะกรรมการบริษทัมุ่งหวงัใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปในทางท่ีมีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็
ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหข้องขวญั หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบติั เพ่ือรักษาไว้
ซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั เป็นส่ิงอนัควรปฏิบติัตามความเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ไม่รับ หรือใหข้องขวญั ของก านลั การเลี้ยงรับรอง ท่ีอาจท าใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหน่ึงอย่างใด 
หากจ าเป็นต้องรับหรือให้ของขวญั ของก านัล การเลี้ ยงรับรอง ตามประเพณีท่ีมีมูลเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

2. กรณีไดรั้บมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน 
ส่ิงของหรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานภายนอกนั้นก าหนดและใช้เป็นการทัว่ไป เช่น การไดรั้บของขวญั 
ของก านลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นตน้ 

3. กรณีท่ีตวัแทน คู่สัญญา หุน้ส่วน หรือผูอ้ื่นใด ท่ีตอ้งการใหข้องขวญั ของก านลั หรือการเลี้ยงรับรองในนาม
ของบริษทั ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากบริษทัก่อน 

4. ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองเหล่าน้ี ควรจะอยู่ภายใตง้บประมาณท่ีเหมาะสม 
 

4 การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมาย ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั 

ดงัน้ี 
1. สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติังานตามกฏหมาย กฏระเบียบ ดว้ยความซ่ือสัตย ์

สุจริต  
2. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจ

ใหเ้หมาะสม เพ่ือป้องกนัมิใหพ้นกังานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต การคอร์รัปชัน่ต่างๆ 
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3. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน กระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึงทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือผูอ้ื่นท่ีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ 
หรืออาจท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

4. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพ่ือจูงใจใหบุ้คคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าใดท่ีผิดต่อกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ของตน 

5. จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้ง 
6. จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารเพ่ือใหพ้นกังานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั 

โดยมัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บการคุม้ครอง และตอ้งมีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 
 

5 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฏหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตามสัญญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
2. ดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั และไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าวไปใช้หรือให้

บุคคลอื่นใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต 
3. เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผูอ้ื่นไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตหรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 
4. ผลงานท่ีพนกังานไดส้ร้างสรรคห์รือท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีใหถ้ือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั 

และเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังานแลว้จะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวคืนให้บริษทั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลท่ี
เก็บไวใ้นรูปแบบใด 

 
6 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษทัเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ไม่กระท าการใดๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
2. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนแก่พนกังาน เพ่ือน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติังาน 
3. ไม่จ ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การเมืองหรือเร่ืองอื่นใด ทั้งน้ี

พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแตกแยก 
4. จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสาร เพ่ือใหพ้นกังานหรือผูท่ี้เช่ือวา่สิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรั้บการปฏิบติัอย่าง

ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค าร้องเรียนพึงไดรั้บการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
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7 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งตามกฏหมาย กฏระเบียบ และนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นและผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังาน คูค่า้
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดา้นความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ 

2. สนบัสนุนใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบติั และมาตรฐานการท างานท่ี
ปลอดภยัในการท างานท่ีสอดคลอ้งตามความเส่ียง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการท างาน สภาพแวดลอ้ม วธีิการท างานท่ี
ปลอดภยั รวมถึงการจดัเคร่ืองมือและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน 

3. มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจดัท า ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัและลดความสูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบริษทั พนกังาน คู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4. สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยัทัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความปลอดภยัในการท างานไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน 
 
(5) การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ด าเนินการในการควบคุมและติดตามการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ย่างใกลชิ้ด โดยผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถ
น าขอ้มูลไปเปิดเผยได ้

 
(6) บุคลากร 

จ านวนพนกังานทั้งส้ิน 465 คน แบ่งออกเป็นสายการผลิตจ านวน 410 คน และส านกังาน 55 คนในปี 2556  
ค่าตอบแทนทั้งส้ิน 93.76 ลา้นบาท จ านวนน้ีเป็นเงินเดือน เงินช่วยเหลือสวสัดิการต่างๆ ส าหรับในปี 2556 จ านวน
พนกังานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกบัปี 2555 
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8. รายการระหว่างกัน 
 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีการเปิดเผยรายการบญัชีระหวา่งกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งรายงานไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ้  5 เป็นไปอย่างครบถว้น และชดัเจน 

 
ลักษณะรายการระหว่างกันท่ีผ่านมา และนโยบายในอนาคต 
รายการระหว่างกัน 
ในปีท่ีผ่านมามีรายการบญัชีระหวา่งกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การจ าหน่ายสินคา้ การเจรจาต่อรองราคาสินคา้ 

ก าหนดระยะเวลาช าระค่าสินคา้ การจดัส่งและการรับคืนสินค้าไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกนักบัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้รายอื่นๆ 
โดยทัว่ไป โดยมีเง่ือนไขการช าระเงินระหว่าง 60 – 90 วนั และก าหนดอ านาจขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนัตาม
ประเพณีปฏิบติัทางการคา้โดยทัว่ไปและเป็นไปตามอ านาจด าเนินการของบริษทัฯ ซ่ึงผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั 

 
นโยบายในอนาคต     
ยงัคงด าเนินการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะสินคา้ท่ีไม่ใช่ถุงน่อง และจดัให้มีกระบวนการ

ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและวิเคราะห์งานทุกๆ ดา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอก แลว้น ามาประมวลผลพร้อมหา
แนวทางปฏิบติังานร่วมกนัใหถู้กตอ้งทนัตามสถานการณ์ 

 
เข้าข่ายนิยามบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง + มีรายการระหว่างกนั 
-ไม่มี - 

 
เปิดเผยรายการระหว่างกันปีที่ผ่านมา       
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
 
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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9. ปัจจยัความเส่ียง 

 
บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั และบริษทั นิวพลสั 

(89) จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ประเภทถุงน่อง ถุงเทา้ ชุดกายบริหาร ชุดนอน ชุดชั้นในสตรี 
และสินคา้เบด็เตลด็ มีปัจจยัความเส่ียง ประกอบดว้ย ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ความเส่ียงเก่ียวกบัการผลิต ความ
เส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียงจากลกัษณะลูกคา้ 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
การเปลี่ยนแปลงของแฟชัน่และการแต่งกายของพนกังานหญิงท่ีมีการสวมกางเกงมากข้ึนมีผลใหค้วามตอ้งการของ

สินค้าประเภทถุงน่องลดลงและเป็นสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยผลิตและมีแนวโน้มลดลงมากข้ึน และ
เน่ืองจากมีการแข่งขนัจากการน าเขา้จากต่างประเทศ จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อยอย่างมาก ดงันั้น บริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงมีการปรับเปลี่ยนผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของตลาดหรือ
เปลี่ยนรูปแบบผลิตภณัฑใ์หท้นัสมยัข้ึนเพ่ือทดแทนสินคา้ท่ีความตอ้งการลดลงไปเพ่ือใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึนทดแทนรายไดท่ี้
ลดลง 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการผลิต 
ในขบวนการผลิต บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ แต่บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงประสบ

ปัญหาการหาผูส่้งมอบวตัถุดิบจากต่างประเทศ ส่งผลใหเ้กิดความไม่แน่นอนในการส่งมอบวตัถุดิบ ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญั
ในขบวนการผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทั 

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ โดยใช้วตัถุดิบท่ีผลิตในประเทศมาก
ข้ึน ท าใหบ้ริษทัไม่ตอ้งประสบปัญหากบัการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต ท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัย่อยมีวตัถุดิบเพียงพอ
ในการรองรับการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของตลาด 

ความเส่ียงด้านการเงิน 
การท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดใ้กลเ้คียงกบัปีก่อน แต่จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตและควบคุมการลด

ตน้ทุนต่างๆ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนของการเพ่ิมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นไปแนวทางเดียวกนั ส่งผลใหบ้ริษทัฯ และบริษทัย่อย
มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการประกอบกิจการ และจากการปรับโครงสร้างหน้ีส่งผลใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี
สภาพคล่องทางการเงินเพ่ิมข้ึนสามารถประกอบกิจการต่อไปได ้

ความเส่ียงจากลักษณะลูกค้า 
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั จะเป็นบริษทัผู ้จดัจ าหน่ายสินคา้ โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั นิวซิต้ี 

(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัในสัดส่วน 14.79% โดยยอดขายของลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าว
คิดเป็นประมาณ 80% ของยอดขายรวมของบริษทั ซ่ึงบริษทัและบริษทั นิวซิต้ิ (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์
ทางการคา้ท่ีดีมาโดยตลอด จึงไม่มีปัญหาในเร่ืองการสูญเสียลูกคา้หรือปัญหาในดา้นการเรียกช าระค่าสินคา้จากลูกคา้แต่
อย่างใด 
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10. ปัจจยัอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน 
 
 

- ไม่มี - 
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11. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ก. ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินธุรกิจ 
จาการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานดา้นการลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท าใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามขอ้ ข. 

 
ข. ผลรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ผลการด าเนินงานในปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการจ านวน 405.09 ลา้น

บาท ลดลง 24.33 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.67 มีตน้ทุนสินคา้ท่ีขายและใหบ้ริการจ านวน 341.25 ลา้นบาท ลดลง 
1.23 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.36 มีผลใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้ 63.84 ลา้นบาท ลดลง 23.10 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 26.57 มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 24.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.65 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราร้อยละ 7.22 มีผลใหบ้ริษทัฯ และบริษทัย่อยมีก าไรจากการด าเนินงาน 39.30 ลา้นบาท ลดลง 24.76 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราร้อยละ 38.65 ในปีน้ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 8.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.50 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราร้อยละ 21.85  เป็นผลใหบ้ริษทัฯ และบริษทัย่อยมีก าไรก่อนภาษีเงินได ้31 ลา้นบาท ลดลง 28.10 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราร้อยละ 47.55 ในปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ประกอบดว้ย รายไดอ้ืน่ 2.45 ลา้นบาท 
และมีค่าใชจ่้ายอื่นประกอบดว้ย ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา 2.15 ลา้นบาท , ผลขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ 
0.24 ลา้นบาท  และมีภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล 7.88 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯ และบริษทัย่อยมีก าไรส าหรับปี 2556 จ านวน 
23.12 ลา้นบาท ลดลง 19.15 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 45.30 เม่ือเทียบกบัผลการด าเนินงานของปี 2555 

 
ค. ฐานะการเงิน 
ทรัพย์สิน    
ส่วนประกอบของทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงดงัน้ี 
สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจ านวน 28.57 ลา้นบาท เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนชัว่คราว 56.04 ลา้นบาท เกิดจาก

การท่ีบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดจ านวน 55.45 ลา้นบาท และในระหวา่งปีมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจ านวน 0.59 ลา้นบาท, ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นเพ่ิมข้ึน 12.59 ลา้นบาท และเป็นการลดลงของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 22.71 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง 17.34 ลา้นบาท  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 59.04 ลา้นบาท เป็นการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน , อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 60.63 ลา้น
บาท เกิดจากการท่ีบริษทัไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 19 
เมษายน 2556 , และเป็นการลดลงของเงินลงทุนระยะยาวอื่น  0.27 ลา้นบาท สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 1.06 
ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่นลดลง 0.25 ลา้นบาท 
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คุณภาพของสินทรัพย์ 
สินทรัพย์ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย จะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า โดยการดอ้ยค่าจะพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
หากมีราคาต ่ากวา่ราคาตามบญัชี ถือวา่สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า ซ่ึงจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิ หรือมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แลว้แต่ราคาใดจะ
สูงกวา่ และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 

 
ลูกหนี้การค้า 
ในปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีนโยบายตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ดงัน้ี 

 
อายุหน้ี  อตัรา (ร้อยละ) 

คา้งช าระเกินกวา่ 180 วนั  20 
คา้งช าระเกินกวา่ 270 วนั  50 
คา้งช าระเกินกวา่ 365 วนั  100 
อยู่ในระหวา่งด าเนินการตามกฎหมาย  100 

 
สภาพคล่อง 
กระแสเงินสดของบริษทัเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 41.19 ลา้นบาท, เป็นเงินสดสุทธิใช้

ไปในกิจการลงทุนจ านวน 60.33 ล้านบาท และเป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 3.57 ล้านบาท 
อตัราส่วนสภาพคล่องปี 2556 เท่ากบั 2.45 เท่า  การท่ีบริษทัมีสภาพคล่องลดลงเน่ืองจากบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน
จากการท่ีบริษทัมีการซ้ือทรัพยสิ์นท าใหมี้เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นและเจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเพ่ิมข้ึน 

 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากนั้น เกิดจากการท่ีบริษทัไดน้ าเงินสดไปลงทุน
ในลงทุนชัว่คราวเป็นจ านวน 55.45 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง แต่เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงิน
ลงทุนชัว่คราว 

 
รายจ่ายลงทุน 
บริษทัยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินมาโดยตลอด โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัสามารถช าระ

คืนหน้ีไดต้ามเง่ือนไขการช าระหน้ี และไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพ่ือขยายการลงทุนในเคร่ืองจกัร และเพ่ิมก าลงัการผลิตของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูง และตรงตามความตอ้งการของตลาด ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมผลก าไรให้กับบริษทัใน
อนาคต 

 

 
 



 

 43 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอต่อผูถ้ือหุน้และคณะกรรมการของบริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ของเฉพาะบริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและ
หมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงิน     และการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน  วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงรวมถงึการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักลา่ว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช ้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ และเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษเีงิน
ได ้มาถอืปฏิบติัและไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงั ขา้พเจา้เห็นวา่รายการปรับปรุงดงักลา่วแสดงไวอ้ยา่งเหมาะสมแลว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายพรชยั  กิตติปัญญางาม) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 

บริษทั  บญัชีกิจ  จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25กุมภาพนัธ์ 2557 
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31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 และ 6 608,546 23,321,137 432,738 127,341 140,273 109,143

เงินลงทุนชัว่คราว 4.5.1 และ 7 56,039,876 0 0 0 0 0

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4.3.1 และ 8 115,399,166 102,811,165 93,800,328 76,064,371 59,039,195 55,806,525

สินคา้คงเหลือ 4.4 และ 9 68,148,812 85,485,063 78,969,383 41,628,882 46,537,254 43,622,320

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,577,317 1,584,538 1,814,048 803,732 254,004 518,706

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 241,773,717 213,201,903 175,016,497 118,624,326 105,970,726 100,056,694

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ าธนาคาร - ท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 6,180,000 6,180,000 0 6,180,000 6,180,000 0

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.5.2.1, 4.6 และ 11 0 0 0 0 0 0

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4.5.2.2 และ 12 8,025,720 8,298,200 7,956,520 8,025,720 8,298,200 7,956,520

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4.3.2 และ 13 0 0 0 2,500,000 7,650,000 11,760,000

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.7 และ 14 235,610,422 174,978,960 170,296,678 219,455,239 156,403,745 150,064,213

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ทรัพยสิ์น 0 0 10,788,430 0 0 10,788,430

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3 และ 24 15,095,624 16,160,415 22,775,149 11,524,801 12,642,610 19,627,106

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 355,675 608,116 979,825 170,501 247,922 542,726

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 265,267,441 206,225,691 212,796,602 247,856,261 191,422,477 200,738,995

รวมสินทรัพย์ 507,041,158 419,427,594 387,813,099 366,480,587 297,393,203 300,795,689

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

บริษทั นิวพลัสนิตติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 31,427,877 4,112,986 5,523,922 2,265,435 2,274,116 568,302

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 32,586,374 33,001,769 41,125,933 45,197,156 34,121,173 57,563,684

เจา้หน้ีเช่าซ้ือทรัพยสิ์นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0 67,458 134,916 0 67,458 134,916

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 7,800,000 9,241,269 9,900,000 0 2,641,269 3,300,000

เจา้หน้ีคา่ทรัพยสิ์นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 23,098,082 0 23,098,082 0

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,240,281 5,640,664 2,285,696 2,532,166

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 339,673 259,690 515,389 148,844 202,864 452,906

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 98,492,287 52,323,836 57,200,160 72,995,213 41,839,046 62,019,808

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 0 0 67,458 0 0 67,458

เงินกูย้มืระยะยาว 17 120,649,804 128,449,804 137,691,073 0 0 2,641,269

เจา้หน้ีคา่ทรัพยสิ์น 18 26,952,293 0 0 26,952,293 0 0

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 4.11 และ 19 8,746,870 6,356,121 3,100,545 7,114,126 5,304,946 2,592,695

ประมาณการภาระค ้าประกนับริษทัยอ่ย 4.6 0 0 0 8,645,191 16,316,944 38,211,306

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 156,348,967 134,805,925 140,859,076 42,711,610 21,621,890 43,512,728

รวมหนีสิ้น 254,841,254 187,129,761 198,059,236 115,706,823 63,460,936 105,532,536

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

ทนุท่ีออกและเรียกช าระเตม็มลูคา่แลว้

หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 20.2 2,500,000 0 0 2,500,000 0 0

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 81,069,961 63,449,906 21,179,280 80,787,821 66,228,340 27,832,570

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 68,629,943 68,847,927 68,574,583 67,485,943 67,703,927 67,430,583

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 252,199,904 232,297,833 189,753,863 250,773,764 233,932,267 195,263,153

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 0 0 0 0 0 0

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 252,199,904 232,297,833 189,753,863 250,773,764 233,932,267 195,263,153

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 507,041,158 419,427,594 387,813,099 366,480,587 297,393,203 300,795,689

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั นิวพลัสนิตติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 401,501,681 425,834,367 262,385,716 270,575,041

รายไดจ้ากการให้เช่าและการให้บริการ 3,589,624 3,588,579 3,816,280 3,815,235

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 405,091,305 429,422,946 266,201,996 274,390,276

ต้นทุนสินค้าทีข่ายและให้บริการ 341,250,716 342,480,177 231,339,584 233,580,156

ก าไรขั้นต้น 63,840,589 86,942,769 34,862,412 40,810,120

รายไดอ่ื้น 21 2,447,016 2,627,276 9,219,046 26,456,992

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 66,287,605 89,570,045 44,081,458 67,267,112

คา่ใช้จ่ายในการขาย (1,141,125) (988,009) (888,390) (870,356)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (18,308,513) (17,155,928) (13,140,568) (12,477,489)

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 23 (5,095,253) (4,747,799) (3,556,016) (3,417,663)

ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (2,153,616) 0 (136,415) 0

หน้ีสงสยัจะสูญ 4.3.1, 4.3.2, 8 และ 13 (1,605) 0 0 0

ผลขาดทนุจากสินคา้เส่ือมสภาพ (241,699) (729,537) (85,514) 0

รวมค่าใช้จ่าย (26,941,811) (23,621,273) (17,806,903) (16,765,508)

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 39,345,794 65,948,772 26,274,555 50,501,604

ตน้ทนุทางการเงิน (8,344,724) (6,848,132) (1,047,684) (657,959)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 31,001,070 59,100,640 25,226,871 49,843,645

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3 และ 24 (7,881,015) (16,830,014) (5,167,390) (11,447,875)

ก าไรส าหรับปี 23,120,055 42,270,626 20,059,481 38,395,770

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :

การเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (272,480) 341,680 (272,480) 341,680

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 54,496 (68,336) 54,496 (68,336)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (217,984) 273,344 (217,984) 273,344

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 22,902,071 42,543,970 19,841,497 38,669,114

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 23,120,055 42,270,626 20,059,481 38,395,770

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 0 0 0 0

23,120,055 42,270,626 20,059,481 38,395,770

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 22,902,071 42,543,970 19,841,497 38,669,114

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 0 0 0 0

22,902,071 42,543,970 19,841,497 38,669,114

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 4.14

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2.31 4.23 2.01 3.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั นิวพลัสนิตติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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ส่วนได้เสียที่ รวม

ไม่มอี านาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนทีอ่อกและ จัดสรรเป็นทุน ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกนิทุน เงินลงทุนเผื่อขาย

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว ส ารองตามกฎหมาย จากการตีราคาทีด่ิน

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 100,000,000 0 (18,739,515) 88,328,185 (2,609,956) 85,718,229 166,978,714 0 166,978,714

รายการปรับปรุง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีภาษีเงินได้ 0 0 39,918,795 (17,665,637) 521,991 (17,143,646) 22,775,149 0 22,775,149

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - หลังปรับปรุง 100,000,000 0 21,179,280 70,662,548 (2,087,965) 68,574,583 189,753,863 0 189,753,863

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2555 (ปรับปรุงใหม)่ 0 0 42,270,626 0 273,344 273,344 42,543,970 0 42,543,970

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (หลังปรับปรุง) 100,000,000 0 63,449,906 70,662,548 (1,814,621) 68,847,927 232,297,833 0 232,297,833

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 100,000,000 0 30,077,509 88,328,185 (2,268,276) 86,059,909 216,137,418 0 216,137,418

รายการปรับปรุง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีภาษีเงินได้ 0 0 33,372,397 (17,665,637) 453,655 (17,211,982) 16,160,415 0 16,160,415

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - หลังปรับปรุง 100,000,000 0 63,449,906 70,662,548 (1,814,621) 68,847,927 232,297,833 0 232,297,833

ส ารองตามกฎหมาย 0 2,500,000 (2,500,000) 0 0 0 0 0 0

เงินปันผลจ่าย 0 0 # (3,000,000) 0 0 0 (3,000,000) 0 (3,000,000)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2556 0 0 23,120,055 0 (217,984) (217,984) 22,902,071 0 22,902,071

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 100,000,000 2,500,000 81,069,961 70,662,548 (2,032,605) 68,629,943 252,199,904 0 252,199,904

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั นิวพลัสนิตติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของผู้

ถือหุ้นบริษทัใหญ่ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ รวมองค์ประกอบ

อื่นของส่วนของผู้

ถือหุ้น

หน่วย : บาท

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
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รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนทีอ่อกและ จัดสรรเป็นทุน ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกนิทุน เงินลงทุนเผื่อขาย

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว ส ารองตามกฎหมาย จากการตีราคาทีด่ิน

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 100,000,000 0 (8,652,182) 86,898,185 (2,609,956) 84,288,229 175,636,047

รายการปรับปรุง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีภาษีเงินได้ 0 0 36,484,752 (17,379,637) 521,991 (16,857,646) 19,627,106

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - หลังปรับปรุง 100,000,000 0 27,832,570 69,518,548 (2,087,965) 67,430,583 195,263,153

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2555 (ปรับปรุงใหม)่ 0 0 38,395,770 0 273,344 273,344 38,669,114

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (หลังปรับปรุง) 100,000,000 0 66,228,340 69,518,548 (1,814,621) 67,703,927 233,932,267

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 100,000,000 0 36,517,300 86,898,185 (2,268,276) 84,629,909 221,147,209

รายการปรับปรุง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีภาษีเงินได้ 0 0 29,711,040 (17,379,637) 453,655 (16,925,982) 12,785,058

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - หลังปรับปรุง 100,000,000 0 66,228,340 69,518,548 (1,814,621) 67,703,927 233,932,267

ส ารองตามกฎหมาย 0 2,500,000 (2,500,000) 0 0 0 0

เงินปันผลจ่าย 0 0 (3,000,000) 0 0 0 (3,000,000)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2556 0 0 # 20,059,481 0 (217,984) (217,984) 19,841,497

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 100,000,000 2,500,000 80,787,821 69,518,548 (2,032,605) 67,485,943 250,773,764

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ รวมองค์ประกอบ

อื่นของส่วนของผู้

ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษทั นิวพลัสนิตติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะกจิการ)

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
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2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31,001,070 59,100,640 25,226,871 49,843,645

ปรับกระทบก าไรส าหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาสินทรัพย์ 11,908,969 10,592,734 7,924,822 6,899,048

หน้ีสงสยัจะสูญ 1,605 0 0 26,010

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 0 0 0 (2,040,000)

ผลขาดทนุจากสินคา้เส่ือมสภาพ 241,700 729,537 85,514 0

สินคา้เส่ือมสภาพ (โอนกลบั) 0 0 0 (563,205)

ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 1,261,632 0 49,152 0

ผล (ก าไร) ขาดทนุจากการขายสินทรัพยถ์าวร (50,000) (85,044) 0 (85,044)

ผลก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากเงินลงทนุในหน่วยลงทนุ (589,876) 0 0

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4.11 และ 19 3,377,369 3,255,576 2,795,800 2,712,251

ผลขาดทนุจากประมาณการภาระค ้าประกนั

บริษทัยอ่ย (โอนกลบั) 4.6 0 0 (7,671,753) (21,894,362)

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายตดับญัชี 259,717 253,345 84,696 83,293

ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายขอคืน 92,165 0 0 0

จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ (986,620) 0 (986,620)

รายไดด้อกเบ้ียรับ 21 (239,201) (77,208) (484,162) (722,287)

คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 7,791,030 6,318,096 858,507 479,431

54,069,560 80,087,676 27,882,827 34,738,780

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของเงินทนุด าเนินงาน

สินทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (12,589,606) (8,943,416) (17,025,176) (3,191,259)

สินคา้คงเหลือ 17,094,552 (7,245,217) 4,822,857 (2,351,729)

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (84,945) 321,676 (549,727) 264,701

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (12,969) 206,185 (12,969) 299,333

หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (431,040) (8,107,288) 11,075,438 (23,440,090)

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 79,983 (255,699) (54,020) (250,042)

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 58,125,535 56,063,917 26,139,230 6,069,694

จ่ายดอกเบ้ีย (7,777,552) (6,334,973) (859,013) (481,852)

จ่ายภาษีเงินได้ (9,162,111) (4,735,117) (4,241,554) (1,999,548)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 41,185,872 44,993,827 21,038,663 3,588,294

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั นิวพลัสนิตติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หน่วย : บาท
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2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน -55,450,000 0 0 0

เงินฝากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 0 (6,180,000) 0 (6,180,000)

รับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 0 0 5,150,000 6,150,000

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (5,169,583) (4,591,768) (3,605,468) (2,555,332)

จ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 50,000 85,046 0 85,046

รับดอกเบ้ีย 239,201 9,786 484,162 654,865

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (60,330,382) (10,676,936) 2,028,694 (1,845,421)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,893,344) 3,731,055 (1,386,057) 2,094,463

รับ (จ่ายคืน) เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 27,947,720 (5,141,990) 1,328,225 (388,649)

จ่ายช าระเจา้หน้ีเช่าซ้ือทรัพยสิ์น (61,765) (117,557) (61,765) (117,557)

จ่ายช าระเจา้หน้ีคา่ทรัพยสิ์น (17,320,473) 0 (17,320,473) 0

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (9,241,269) (9,900,000) (2,641,269) (3,300,000)

จ่ายเงินปันผล (2,998,950) 0 (2,998,950)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (3,568,081) (11,428,492) (23,080,289) (1,711,743)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (22,712,591) 22,888,399 (12,932) 31,130

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 23,321,137 432,738 140,273 109,143

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 4.2 608,546 23,321,137 127,341 140,273

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

ผลก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลง

มลูคา่เงินลงทุน (272,480) 341,680 (272,480) 341,680

รายการเช่าซ้ือสินทรัพย์ 0 67,458 0 67,458

เจา้หน้ีคา่ทรัพยสิ์น 50,050,375 0 50,050,375 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั นิวพลัสนิตติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  1.1 บริษทัฯ ไดรั้บการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2515 และเป็นบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงน่องสตรี ถุงเทา้ 
ชุดชั้นในสตรี และผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีเก่ียวกบัสินคา้ดงักล่าว โดยจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

  1.2 บริษทัฯ มีท่ีตั้งส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ ์ต าบลศาลาแดง อ  าเภอบางน ้ าเปร้ียว 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 มีสาขาจ านวน 2 แห่ง ดงัน้ี 

   สาขาท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 34/2 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ ์ต าบลศาลาแดง อ  าเภอบางน ้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24000  

   สาขาท่ี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 10 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510  

 

  1.3 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในระหว่างปี คือ กลุ่มครอบครัวโชควฒันา 
 

  2. เกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
  2.1 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 และแสดงรายการในงบการเงิน ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

 

  2.2 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าและน าเสนอตามกฎหมายโดยใชห้น่วยเงินตราไทยและจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน  
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
  2. เกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิ (ต่อ) 
  2.3 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
   2.3.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) กบับริษทัย่อย 

ดงัน้ี 
  - บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย คือ บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั จ  านวน 790,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 79.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราการถือหุ้นร้อยละ 98.75 ของ
ทุนจดทะเบียนหุน้สามญัจ านวน 800,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 80.00 ลา้น
บาท 

  - บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทัย่อย คือ บริษทั นิวพลสั (89) จ ากดั จ  านวน 222,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท เป็นจ านวนเงิน 22.20 ลา้นบาท โดยมีอตัราการถือหุน้ร้อยละ 49.33 ของทุนจดทะเบียน
หุน้สามญัจ านวน 450,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 45.00 ลา้นบาท 

   2.3.2 บริษทัร่วม คือ บริษทั นิวพลสั (89) จ ากดั ไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัย่อยเมื่อปี พ.ศ. 
2549 เน่ืองจากบริษทัฯ มีอ  านาจควบคุมบริษทัร่วมดงักล่าว  

    ยอดคงคา้งระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัย่อย รายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญั และ
ยอดเงินลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย กบัทุนเรือนหุ้นของบริษทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงินของ
บริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย ในการจดัท างบการเงินรวมน้ีแลว้ 

   2.3.3 งบการเงินของบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่  
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
  2. เกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิ (ต่อ) 
  2.4 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี : 

   มาตรฐานการบญัชี 
ฉบับที ่ เร่ือง  

ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้  
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที ่ เร่ือง  

ฉบบัท่ี 8  ส่วนงานด าเนินงาน  
 

   การตคีวามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับที ่ เร่ือง  

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กิจกรรมด าเนินงาน 

 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท์ี่ไม่ไดค้ิดค่าเส่ือมราคาที่ตีราคาใหม่  
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได-้การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ือหุน้  

 

แนวทางปฏิบัติทางบัญชี แนวทางปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน  
 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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  2. เกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิ (ต่อ) 
  2.4 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 
  2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังค ับใช้ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ี เ ร่ิมในหรือ

หลังว ันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 มีดังน้ี: 
 

   มาตรฐานการบัญชี  (เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557) 
 ฉบบัท่ี   1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
 ฉบบัท่ี   7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
 ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
 ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

   

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557) 
 ฉบบัท่ี   2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 ฉบบัท่ี   3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
 ฉบบัท่ี   5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถอืไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
 ฉบบัท่ี   8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 
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2.4 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 
  2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เร่ิมในหรือหลังว ันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557) 
 ฉบบัท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
 ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

  ฉบบัท่ี 5   สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรังปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

 ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  เร่ืองการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
 
 
 
 
 

 ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
 ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
 ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
  

   การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  (เร่ิมในหรือหลังว ันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557)  
 ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - สิ งจ งใจ ี ให ้ก่ผูเ้ช่า 
 ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
 ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
 ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้  นเ   ไ ต  

   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (เร่ิมในหรือหลังว ันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 

 

   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัมิไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติั 

 

  2.5 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางกรณีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การ
ประมาณการและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน ดงันั้น ผลท่ีจะเกิดข้ึนจริงอาจต่างจากท่ีไดป้ระมาณไว ้
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3. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
   ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4.1 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี : 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก  าหนดใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีโดยภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค  านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมลูค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมลูค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางภาษีอากร 

  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบการเงินมีดงัต่อไปน้ี : 
       หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  

งบแสดงฐานะการเงิน       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 32,761,261 33,826,052 40,440,786 28,904,438 30,022,247 37,006,743 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 17,665,637 17,665,637 17,665,637 17,379,637 17,379,637 17,379,637 
ก  าไรสะสมเพ่ิมข้ึน 32,253,110 33,372,397 39,918,795 28,538,736 29,568,592 36,484,752 
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาท่ีดินลดลง (17,665,637) (17,665,637) (17,665,637) (17,379,637) (17,379,637) (17,379,637) 
การเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุนเผือ่ขายลดลง (508,151) (453,655) (521,991) (508,151) (453,655) (521,991) 

       
 

     หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (1,119,288) (6,546,398) (1,172,305) (6,916,161) 
ก าไรเบด็เสร็จอื่นเพิ่มข้ึน (ลดลง) 54,496 (68,336) 54,496 (68,336) 
ก าไรต่อหุน้ลดลง (0.11) (0.65) (0.12) (0.69) 
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  4. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
 4.1 เกณฑก์ารวดัมลูค่าท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน  
   งบการเงินท่ีน าเสนอน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ

รายการในงบการเงิน ยกเวน้รายการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสด หมายถึง เงินสดในมือรวมถึงเงินฝากธนาคารจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
   รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินฝากประจ าและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีไม่มีขอ้จ  ากดัในการใช ้

มีสภาพคล่องสูงซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้ และมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลง 
ในมลูค่าไม่เป็นนยัส าคญั เช่น สามารถจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัฝากหรือลงทุน  

 

  4.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
   4.3.1 ลกูหน้ีการคา้ 

  ลกูหน้ีการคา้แสดงตามมลูค่าท่ีจะไดรั้บ คือ จ  านวนเงินตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ โดยประมาณจากลูกหน้ีการคา้ท่ีคาด
ว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้และพิจารณาจากฐานะการเงินของลูกหน้ีแต่ละราย และจากความเห็นของฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

   4.3.2 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและรายไดค้า้งรับจากบริษทัยอ่ย 
    บริษัทฯตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเท่ากับจ านวนหน้ีท่ีไม่มี

หลกัประกนั และตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของรายไดค้า้งรับจากบริษทัยอ่ยเต็มจ านวน  
    (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13) 
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หมายเหตุประกอบงงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

   
4. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
  4.4 การค านวณราคาสินคา้คงเหลือและค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 
   4.4.1 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตีราคาสินคา้คงเหลือตามราคาทุนหรือราคามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา

ใดจะต ่ากว่า โดยประมาณมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ย
ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือการขายสินคา้นั้น  

     ตน้ทุนของสินคา้ท่ีซ้ือ ประกอบดว้ยราคาซ้ือรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิต ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน 
และโสหุย้การผลิต โดยราคาทุนของสินคา้ค  านวณดงัน้ี : 

     สินคา้ส าเร็จรูป    - ใชร้าคาตน้ทุนการผลิตถวัเฉลีย่ 
     งานระหวา่งท า    -  ใชร้าคาตน้ทุนการผลิตถวัเฉลีย่ 
     วตัถุดิบ     -  ใชร้าคาตน้ทุนระบบเขา้ก่อนออกก่อน 
     วสัดุส้ินเปลือง    -  ใชร้าคาตน้ทุนระบบเขา้ก่อนออกก่อน 
     อะไหล่อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  - ใชร้าคาตน้ทุนระบบเขา้ก่อนออกก่อน 
 

   4.4.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อ
สินคา้เส่ือมสภาพ จากสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพและจากสินคา้ท่ีไม่เคล่ือนไหว และจากความเห็นของ
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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 4. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
  4.5 เงินลงทุน 
   4.5.1 เงินลงทุนชัว่คราว 
   เงินลงทุนในกองทุนเปิด บริษทัยอ่ยถือเป็นเงินลงทุนชัว่คราว แสดงดว้ยราคายติุธรรม โดยใช้

ราคามลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ของกองทุน บริษทัย่อย รับรู้การ
เปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนเป็นผลก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน 

 

   4.5.2 เงินลงทุนระยะยาว 
    4.5.2.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวม (ดูใบแนบประกอบ 1) 
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ บนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หักดว้ย

ค่าเผือ่การลดมลูค่าเงินลงทุน (ดูใบแนบประกอบ 2) 
     เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการ

ปรับมลูค่าเงินลงทุน โดยค านวณตามสดัส่วนการถือหุน้ในมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
   (ดูใบแนบประกอบ 3) 
 

    4.5.2.2 การบนัทึกเงินลงทุนในตราสารทุน 
     เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดฯ บริษทัฯ ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

แสดงดว้ยราคายติุธรรม โดยใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ รับรู้การเปล่ียนแปลงมลูค่าเป็นรายการแยกต่างหากใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ และจะบนัทึกในผลก าไร (ขาดทุน) เม่ือบริษทัฯ ไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนนั้น 

 

  4.6 ประมาณการภาระค ้าประกนับริษทัยอ่ย 
   บริษัทฯ มีภาระค ้ าประกันบริษัทย่อย คือ บริษัท นิวพลสัอุตสาหกรรม จ  ากัด (ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 27.2) ซ่ึงบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมอยู่กบัสถาบนัการเงินอยู่เป็นจ านวนมาก และมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีหลายคร้ัง เป็นเหตุใหบ้ริษทัยอ่ยอาจไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษทัฯ จึงรับรู้ภาระ
ค ้าประกนัเป็นหน้ีสินของบริษทัฯ และบนัทึกในบญัชีประมาณการภาระค ้าประกนับริษทัย่อยในงบแสดง
ฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เมื่อบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดีข้ึน เป็นผลท าให้ภาระหน้ีสินจากการค ้ า
ประกนัของบริษทัฯ ลดลง และบนัทึกในบัญชีประมาณการภาระค ้ าประกนับริษทัย่อยโอนกลบัในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21) 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
  4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
   ท่ีดินบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่  
   อาคารและอุปกรณ์อ่ืน ๆ แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้งและค่าเผือ่การดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคิดค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยใชเ้กณฑเ์สน้ตรงตามประมาณอายุ

การใหป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์นดงัน้ี : 
    อาคารโรงงาน 20  ปี 
    อาคารหอพกั 20  ปี 
    ต่อเติมและติดตั้ง 5-10  ปี 
    เคร่ืองจกัร 5-10  ปี 
    อุปกรณ์เคร่ืองใชโ้รงงาน 5  ปี 
    เคร่ืองปรับอากาศโรงงาน 5-10  ปี 
    ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 5-10  ปี 
    อุปกรณ์ตกแต่งหอพกั 5  ปี 
    อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน 5  ปี 
    อุปกรณ์ประปา 5  ปี 
    ยานพาหนะ 5  ปี 
    ระบบน ้าเสีย 5  ปี 
 

   ตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสภาพของสินทรัพยซ่ึ์งเป็น
ภาระผกูพนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ถือรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

   ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อสัญญาเช่า ซ่ึงเป็นผลให้ค่าใชจ่้ายนั้นมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะบนัทึกเป็นสินทรัพย ์

   การค านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตอ้งพิจารณาแต่ละ
ส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

   วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ให้มีการทบทวน
อยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 

   ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายประจ างวด 
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  4. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
  4.8 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อ

มีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า โดยการดอ้ยค่าจะพิจารณาจากมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
หากมีราคาต ่ากว่าราคาตามบญัชีถือว่าสินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า ซ่ึงจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 

   มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิ  หรือมูลค่าจากการใชท้รัพยสิ์น
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงิน
สด 

 

  4.9 หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และค่าใชจ่้าย 
   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บนัทึกหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน และค่าใชจ่้ายไวใ้นงบการเงิน เม่ือบริษทั

ฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพนัค่อนขา้งแน่ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน
อดีต ซ่ึงอาจท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจ่ายช าระภาระผกูพนันั้นในจ านวนเงินท่ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

 

 4.10 การรับรู้รายได ้
   รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย โอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคัญของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อโดยใชจ้  านวนเงินตามใบก ากบัสินค้า 
ส่วนลดและสินคา้รับคืน รวมทั้งจ  านวนท่ีเกิดจากการประมาณการ (ถา้มี) ไดแ้สดงหกัออกจากยอดขาย  

   รายไดจ้ากการใหบ้ริการจา้งท าของ รับรู้เมื่อส่งมอบสินคา้แลว้  
   รายไดจ้ากการใหเ้ช่า รับรู้ตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 

 4.11 ผลประโยชน์พนกังาน 
  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซ่ึงมีก  าหนดจ่ายช าระภายใน 12 เดือน นับจากวนัส้ินงวดท่ี

พนกังานไดใ้หบ้ริการ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกิดรายการ  
  ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
   ผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงถือเป็นโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ค านวณโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ซ่ึงค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

   ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง 
ผลประโยชน์พนักงาน และเลือกท่ีจะบนัทึกหน้ีสินตามวิธีปฏิบติัในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยทยอย
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 4.12 รายการท่ีมค่ีาเป็นเงินตราต่างประเทศ 
   รายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ 

วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ท่ีคงเหลืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท ตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลต่างจากการแปลงค่าถือเป็นผลก าไร
ขาดทุนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 

 4.13 ภาษีเงินได ้
  ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี

เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น หรือในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีเงินได้ท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือสามารถขอคืนได ้โดย
ค านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดท่ีตอ้งเสียภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมลูค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางภาษีอากร 

  การวดัมลูค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี
ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้จ  านวนเงินไดท่ี้จะตอ้งจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้ต่อเมื่อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก  าไรเพื่อเสีย
ภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 

 

 4.14 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  ค านวณโดยการหารก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวน     

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหว่างปี (จ  านวน 10,000,000 หุน้) 



 

 64 

บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
5. รายการบญัชีกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
   งบการเงินไดร้วมรายการท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเกณฑก์ารพิจารณาความเป็นกิจการ      

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ การถือหุ้นระหว่างกนั หรือการมีผูถื้อหุ้น หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 
นอกจากน้ีความเก่ียวขอ้งยงัพิจารณาถึงบุคคลหรือกิจการท่ีสามารถควบคุมบุคคลหรือกิจการอ่ืน หรือสามารถ
ใชอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงิน หรือการด าเนินงานของบุคคล หรือกิจการอ่ืน โดย
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายการบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ผลของรายการดงักล่าวไดร้วมไวใ้นงบการเงินตามเกณฑป์กติของธุรกิจ 

 5.1 บริษทัฯ มีการก าหนดเป็นนโยบายดงัน้ี :  
 ลกัษณะรายการคา้  นโยบายในการก าหนดราคา 
 รายการคา้ระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย  วิธีราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมโดยฝ่ายบริหารเป็นผูก้  าหนด 
 รายการคา้ระหว่างบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบั

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 วิธีราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมโดยฝ่ายบริหารเป็นผูก้  าหนด 

อตัราก าไรส่วนเพ่ิมและวิธีเปรียบเทียบกบัราคาท่ีมิได้มี
การควบคุม (ราคาตลาด) โดยใกลเ้คียงกบัรายการคา้กับ
ลกูคา้ระดบัชั้นดีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

 5.2 ความสมัพนัธข์องบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี :  
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 
 บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั นิวพลสั (89) จ ากดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั บุญวฒันโชค จ ากดั ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ 
 บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) ถือหุน้ 
 บริษทั แอดแวนซ์ อโกรเทค จ ากดั ถือหุน้ 
 บริษทั เสรีคอนโทรล จ ากดั ถือหุน้ 
 บริษทั อาไกอิเลคตริค จ ากดั ถือหุน้ 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

  5. รายการบญัชีกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มียอดคงเหลือของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี:  
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน     
ลูกหน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     

บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั 0 0 10,013 173,957 
บริษทั นิวพลสั (89) จ ากดั 0 0 15,992,267 15,310,689 

 กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั     
บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 66,609,160 54,578,912 42,178,640 31,162,634 
บริษทั บุญวฒันโชค จ ากดั 20,115,407 21,913,356 14,108,280 11,275,260 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     
 บริษทัยอ่ย     

บริษทั นิวพลสั (89) จ ากดั 0 0 14,251,100 14,251,100 
ตัว๋เงินรับการคา้     
 กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั     

บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 27,138,014 25,725,179 17,252,819 14,964,396 
เงินลงทุน     
 กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั     

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั  
              (มหาชน) 

 
171,476 

 
171,476 

 
171,476 

 
171,476 

บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) 3,720,000 3,720,000 3,720,000 3,720,000 
บริษทั แอดแวนซ์ อโกรเทค จ ากดั 750,000 750,000 750,000 750,000 
บริษทั เสรีคอนโทรล จ ากดั 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 
บริษทั อาไกอิเลคตริค จ ากดั 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน     
 กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั     

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั  
              (มหาชน) 

 
(219,244) 

 
(347,724) 

 
(219,244) 

 
(347,724) 

บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) 2,760,000 2,616,000 2,760,000 2,616,000 
บริษทั แอดแวนซ์ อโกรเทค จ ากดั 375,000 375,000 375,000 375,000 
บริษทั เสรีคอนโทรล จ ากดั 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 
บริษทั อาไกอิเลคตริค จ ากดั 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

  5. รายการบญัชีกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
 บริษทัยอ่ย     

บริษทั นิวพลสั (89) จ ากดั     
  ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 0 0 7,650,000 13,800,000 
  เงินใหกู้ย้มืเพิ่มในระหว่างงวด 0 0 0 0 
  เงินใหกู้ย้มืไดรั้บช าระคืนในระหว่างงวด 0 0 5,150,000 6,150,000 
  ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 0 0 2,500,000 7,650,000 
เจา้หน้ีการคา้     
 บริษทัยอ่ย     

บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั 0 0 28,468,362 17,779,687 
บริษทั นิวพลสั (89) จ ากดั 0 0 3,039,627 3,032,965 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น     
 กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั     

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั  
              (มหาชน) 

 
55,823,042 

 
0 

 
55,823,042 

 
0 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
 กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั     

บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 0 111,274 0 111,274 

    ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี :  
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
รายได ้ 392,190,969 418,373,169 259,117,190 266,409,391 
ดอกเบ้ียรับ 0 0 345,526 649,200 
เงินปันผลรับ 34,048 34,048 34,048 34,048 
รายไดอ้ื่น 0 14,490 226,656 241,146 
ซ้ือ 0 440 101,648,972 96,791,320 
ค่าใชจ่้าย 1,303,094 2,725,604 2,800,694 4,223,204 
ดอกเบ้ียจ่าย 679,527 0 679,527 0 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
  6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 41,075 51,763 23,854 23,807 
เงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - กระแสรายวนั 159,178 2,565,247 88,090 105,964 
            - ออมทรัพย ์ 408,293 20,704,127 15,397 10,502 
  รวม 608,546 23,321,137 127,341 140,273 
 

  7. เงินลงทุนช่ัวคราว 
   หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

 เงินลงทุนในกองทุนเปิด 55,450,000 0 0 0 
 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึน 589,876 0 0 0 
  สุทธิ (หมายเหตุ 4.5.1) 56,039,876 0 0 0 
 

   ในระหว่างงวดเงินลงทุนชัว่คราวมีการเปลี่ยนแปลง ดงัน้ี  
  กองทุนเปิด  
  2556  2555  
 ราคาตามบญัชีตน้งวด – สุทธิ 0  0  
 ยอดซ้ือหน่วยลงทุน 55,450,000  0  
 ยอดขายหน่วยลงทุน 0  0  
 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุน 589,876  0  
 ราคาตามบญัชีปลายงวด – สุทธิ 56,039,876  0  
 



 

 68 

บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
  8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ลูกหน้ีการคา้-ในประเทศ     
     กิจการที่เกี่ยวขอ้ง 86,724,567 76,492,268 72,289,200 57,922,541 
     อื่น ๆ 94,160 30,131 94,160 30,131 
ตัว๋เงินรับการคา้ 27,138,014 25,725,179 17,252,819 14,964,396 
  รวม 113,956,741 102,247,578 89,636,179 72,917,068 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,605 0 14,251,100 14,251,100 
  สุทธิ 113,955,136 102,247,578 75,385,079 58,665,968 
ลูกหน้ีอื่น :      
 ลูกหน้ีอื่น 69,741 48,799 53,822 34,173 
 เงินทดรองจ่าย 840,914 175,734 133,479 0 
 รายไดค้า้งรับ 533,375 339,054 491,991 339,054 
  รวม 1,444,030 563,587 679,292 373,227 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 115,399,166 102,811,165 76,064,371 59,039,195 
 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ลกูหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งเกินก าหนดช าระ
ไดด้งัน้ี : 

  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหน้ีคา้งช าระ 1 ถึง 180 วนั 86,817,122 76,522,399 58,132,260 43,701,572 
มากกว่า 180 วนั ถึง 270 วนั 0 0 0 0 
มากกว่า 270 วนั ถึง 365 วนั 0 0 0 0 
มากกว่า 365 วนั ข้ึนไป 1,605 0 14,251,100 14,251,100 
  รวม 86,818,727 76,522,399 72,383,360 57,952,672 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
   9. สินค้าคงเหลอื 
  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
สินคา้ส าเร็จรูป 5,001,747 5,866,291 452,817 881,765 
งานระหว่างท า 32,431,680 35,262,851 25,892,233 26,765,749 
วตัถุดิบ 31,437,296 44,675,844 15,419,874 19,047,165 
วสัดุส้ินเปลือง 42,170 36,423 15,669 25,565 
อะไหล่อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 2,369,982 2,536,018 1,425,907 1,309,114 
 รวมสินคา้คงเหลือ 71,282,875 88,377,427 43,206,500 48,029,358 
หัก ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 3,134,063 2,892,364 1,577,618 1,492,104 
  สุทธิ 68,148,812 85,485,063 41,628,882 46,537,254 
 

  เมื่อวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัฯ มีการท าลายสินคา้เส่ือมสภาพ มูลค่าตามบัญชี เป็น
จ านวนเงิน 13,114,050 ลา้นบาท ซ่ึงเดิมไดมี้การตั้งค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน 

 

10. เงินฝากประจ าธนาคาร-ที่มภีาระค า้ประกนั 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ มีเงินฝากประจ าไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นการค ้ า

ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร และค ้าประกนัการออกหนังสือค ้ าประกนัของธนาคาร ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 15 และ ขอ้ 27.1 ตามล าดบั แทนการค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
   (ดูใบแนบประกอบ 1 และ 2) 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
12. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

   หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

 12.1  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิ     
  เงินลงทุน 3,891,476 3,891,476 3,891,476 3,891,476 
  หัก ค่าเผื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 2,540,756 2,268,276 2,540,756 2,268,276 
   สุทธิ (หมายเหตุ 4.5.2.2) 1,350,720 1,623,200 1,350,720 1,623,200 
 12.2 เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั-สุทธิ 

       (ดูใบแนบประกอบ 3) 
    

  เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 15,750,000 15,750,000 15,750,000 15,750,000 
  หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน  9,075,000 9,075,000 9,075,000 9,075,000 
   สุทธิ (หมายเหตุ 4.5.2.1) 6,675,000 6,675,000 6,675,000 6,675,000 
     รวม 8,025,720 8,298,200 8,025,720 8,298,200 
 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
    หน่วย : บาท 

  2556  2555 
  ราคาทุน/ 

ทุนตดัจ าหน่าย 
มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน/ 

ทุนตดัจ าหน่าย 
มูลค่ายติุธรรม 

       
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 3,891,476 1,350,720  3,891,476 1,623,200 
 หัก ค่าเผื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 2,540,756 -  2,268,276 - 
  รวม 1,350,720 1,350,720  1,623,200 1,623,200 

 

 

    ในระหว่างงวดเงินลงทุนในหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  
  หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
  2556  2555  
 ราคาตามบญัชีตน้งวด – สุทธิ 1,623,200  1,281,520  
 ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ 0  0  
 ยอดขายหลกัทรัพย  ์ 0  0  
 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย  ์ (272,480)  341,680  
 ราคาตามบญัชีปลายงวด – สุทธิ 1,350,720  1,623,200  
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
16. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย – บริษทั นิวพลสั (89) จ ากดั 0 0 2,500,000 7,650,000 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 4.3.2) 0 0 0 0 
  สุทธิ 0 0 2,500,000 7,650,000 
-เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ   6.00 ต่อปี 6.00 ต่อปี 
 

    เงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าว ค  ้าประกนัโดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

17. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  
   (ดูใบแนบประกอบ 4) 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีราคาทุนของสินทรัพยซ่ึ์งหักค่าเส่ือม

ราคาเต็มมลูค่าแลว้ในงบการเงินรวม จ านวน 410.16 ลา้นบาท (2555 : 409.42 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จ  านวน 213.23 ลา้นบาท (2555 : 212.74 ลา้นบาท) 

    เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2556 บริษทัฯ ไดท้ าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือซ้ือ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในราคาทุนประเมิน 67,370,848 บาท (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 18) 

 

18. เงินเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2,219,642 4,112,986 888,058 2,274,116 

(วงเงินรวม 57 ลา้นบาท)     
เงินกูจ้ากธนาคารในรูปทรัสตรี์ซีท 29,208,235 0 1,377,377 0 

(วงเงินรวม 105 ลา้นบาท)     
  รวม 31,427,877 4,112,986 2,265,435 2,274,116 
 

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ค  ้ าประกนัโดยบญัชีเงินฝาก
ประจ าธนาคารของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 นอกจากน้ียงัค  ้ าประกันโดยกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และกรรมการของบริษทัฯ ส่วนหน้ีสินของบริษทัยอ่ย ค  ้าประกนัโดยบริษทั ฯ 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
  Unit : Baht 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เจา้หน้ีการคา้     
 - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 0 0 31,507,988 20,812,652 
 - อื่น ๆ 18,453,591 21,284,884 5,955,326 7,139,371 
  รวม 18,453,591 21,284,884 37,463,314 27,952,023 
เจา้หน้ีอื่น     
 - เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,042,381 772,434 733,833 299,144 
 - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,778,286 8,027,403 5,630,095 4,686,540 
 - เจา้หน้ีอื่น 3,312,116 2,917,048 1,369,914 1,183,466 
  รวม 14,132,783 11,716,885 7,733,842 6,169,150 
  รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 32,586,374 33,001,769 45,197,156 34,121,173 
 

17. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 128,449,804 137,691,073 0 2,641,269 
หัก  เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,800,000 9,241,269 0 2,641,269 

 สุทธิ 120,649,804 128,449,804 0 0 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 – 7.00 ต่อปี 2.00 – 7.25 ต่อปี 7.00 ต่อปี 6.125 – 7.25 ต่อปี 
     
ดอกเบ้ียคา้งช าระ 28,046 14,568 0 507 
    รวม 28,046 14,568 0 507 
 

 17.1 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ  
   เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญากูเ้งินจากธนาคารในประเทศวงเงิน 

10.00 ลา้นบาท ผ่อนช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน งวดละ 275,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
MLR ต่อปี โดยช าระคืนหน้ีตามสญัญาใหแ้ลว้เสร็จทั้งหมดภายในก าหนดเวลา 36 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิก
เงินกูค้ร้ังแรก ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายช าระหน้ีงวดสุดทา้ยเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ครบถว้นแลว้ 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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17. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 17.2 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย  

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 เป็นเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อย คือ 
บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั จากธนาคารในประเทศ จ านวน 200 ลา้นบาท บริษทัย่อยมีการเจรจา
ปรับโครงสร้างหน้ีมาแลว้หลายคร้ัง และเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2552 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีเป็นคร้ังท่ี 6 โดยมีหน้ีคา้งช าระค านวณส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 คงคา้งเงินตน้
จ านวน 153.85 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 78.27 ลา้นบาท เง่ือนไขการช าระหน้ี เป็นดงัน้ี  

    (1) เงินตน้คา้งช าระจ านวน 153.85 ลา้นบาท ช าระใหธ้นาคารดงัน้ี 
    (1.1) เงินตน้คา้งช าระจ านวน 99.85 ลา้นบาท  

  งวดเดือนกนัยายน 2552 ถึงเดือนธนัวาคม 2552 ช าระงวดละ 350,000   บาท 
  งวดเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 ช าระงวดละ 450,000   บาท 
  งวดเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธนัวาคม 2556 ช าระงวดละ 550,000   บาท 
  งวดเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2557 ช าระงวดละ 650,000   บาท 
  งวดเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนธนัวาคม 2558 ช าระงวดละ 700,000   บาท 
  งวดเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ช าระงวดละ 800,000   บาท 
  ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม  2561   ช าระใหจ้นครบถว้น   
   -  ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 คิดดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ MLR ลบดว้ยร้อยละ 2.0 ต่อปี แต่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี  
   -  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไปคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ต่อปี  

    (1.2) เงินต้นค้างช าระจ านวน 54.00 ลา้นบาท ช าระให้ธนาคารทั้ งหมดภายในวนัท่ี 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 

   -  ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไปคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.0 ต่อปี  
    (2) ดอกเบ้ียคา้งช าระจ านวน 78.27 ลา้นบาท ช าระใหธ้นาคารดงัน้ี 

   (2.1) ดอกเบ้ียคา้งช าระจ านวน 2.80 ลา้นบาท ช าระให้ธนาคารภายในวนัลงนามในสัญญา
ฉบบัน้ี 

    (2.2) ดอกเบ้ียคา้งช าระท่ีเหลืออีกจ านวน 75.47 ลา้นบาท หากไดช้ าระหน้ีตามขอ้ 17.2 (2.1) 
และด าเนินการตามขอ้ 17.2 (3) ใหแ้ก่ธนาคารเรียบร้อยแลว้ บริษทัย่อยขอให้ธนาคาร
ยกดอกเบ้ียในส่วนน้ีให ้
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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17. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 17.2 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
    (3) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตกลงด าเนินการจดจ านองหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคาร ภายในวนัท่ี 30 

ธนัวาคม พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
    (3.1) จดจ านองท่ีดินกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ   
    (3.2) จดจ านองอาคารโรงงานกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีดินตามขอ้ (3.1) ของ

บริษทัฯ 
      บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยด าเนินการตามเง่ือนไขในขอ้ 17.2 (2.1) และขอ้ 17.2 (3) เสร็จส้ินแลว้ 

โดยธนาคารไดย้กดอกเบ้ียตามขอ้ 17.2 (2.2) ให้บริษทัย่อยเรียบร้อยแลว้ เมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2552 

 

18. เจ้าหนีค่้าทรัพย์สิน  
  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นตน้งวด 0 0 0 0 
บวก ซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่มระหว่างงวด 70,000,000 0 70,000,000 0 
หัก จ่ายช าระระหว่างงวด 18,000,000 0 18,000,000 0 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นคงเหลือ 52,000,000 0 52,000,000 0 
หัก ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี 1,949,625 0 1,949,625 0 

 50,050,375 0 50,050,375 0 
หัก  เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23,098,082 0 23,098,082 0 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น - สุทธิจากส่วนที่ถึงก  าหนด     

  ช าระภายในหน่ึงปี 26,952,293 0 26,952,293 0 
 

   เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2556 บริษทัฯ ได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกับ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง มูลค่า 70 ลา้นบาท (เป็นราคาทุนประเมิน 67,370,848 บาท และดอกเบ้ียจ่าย 
2,629,152 บาท) แบ่งจ่ายช าระเป็นงวดรายเดือน รวม 35 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือน
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 ในอตัรางวดละ 2 ลา้นบาท ทุกเดือน จนครบตามสญัญา 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
   การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 6,356,121 3,100,545 5,304,946 2,592,695 
 ตน้ทุนบริการท่ีเพิ่มข้ึน 1,728,633 1,733,354 1,480,752 1,484,809 
 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,173,357 1,109,669 916,358 878,979 
 ดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 475,379 412,553 398,690 348,463 
 ผลประโยชน์จ่าย (986,620) 0 (986,620) 0 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 8,746,870 6,356,121 7,114,126 5,304,946 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี     
จ านวนผลกระทบท่ีตอ้งรับรู้ทั้งส้ิน 8,643,165 8,643,165 7,403,761 7,403,761 
ผลกระทบสะสมส่วนที่รับรู้แลว้ 5,190,620 3,461,987 4,446,313 2,965,561 
จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 3,452,545 5,181,178 2,957,448 4,438,200 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 
   การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
คา่ใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี     
ส าหรับปี ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม     
 ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึน 1,310,632 1,314,212 1,163,503 1,166,691 
 ค่าใชจ่้ายบริหารเพิ่มข้ึน 418,001 419,142 317,249 318,118 
    รวม 1,728,633 1,733,354 1,480,752 1,484,809 
 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง 0.1728 0.1733 0.1481 0.1485 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงวด     
ส าหรับปี ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม     
 ตน้ทุนขาย 1,298,457 1,169,439 1,070,678 984,829 
 ค่าใชจ่้ายบริหาร 350,279 352,783 244,370 242,613 
    รวม 1,648,736 1,522,222 1,315,048 1,227,442 
ค่าใชจ่้ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
ส าหรับปี ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม     
 ตน้ทุนขาย     
  ผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี  1,310,632 1,314,212 1,163,503 1,166,691 
  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงวด 1,298,457 1,169,439 1,070,678 984,829 
    รวม 2,609,089 2,483,651 2,234,181 2,151,520 
 ค่าใชจ่้ายบริหาร     
  ผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี  418,001 419,142 317,249 318,118 
  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงวด 350,279 352,783 244,370 242,613 
    รวม 768,280 771,925 561,619 560,731 
รวมค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,377,369 3,255,576 2,795,800 2,712,251 
ข้อสมมติฐานหลักจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ ณ วันที่รายงาน 

    

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 4.0920-4.4303 4.0920-4.4303 4.0920 4.0920 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละต่อปี) 5 5 5 5 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
20. ทุนจดทะเบียนและการบริหารส่วนทุน 
 20.1 เงินปันผลจ่าย 
     ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุมติัการจดัสรร

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2555 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 3 ลา้นบาท โดยจ่ายเมื่อวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 20.2 ส ารองตามกฎหมาย 
     ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้
มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

 20.3 การบริหารส่วนทุน 
    บริษทัฯ ไม่มีขอ้จ  ากดัในการรักษาระดบัทุนจากบุคคลภายนอก ดงันั้นจึงมีนโยบายในการบริหาร

ส่วนทุนเพื่อท่ีจะรักษาความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง  
    ณ วนัส้ินงวดอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีดงัน้ี : 

  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
หน้ีสินรวม 254,841,254 187,129,761 115,706,823 63,460,936 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 252,199,904 232,297,833 250,773,764 233,932,267 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ : เท่า 1.01 0.81 0.46 0.27 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
21. รายได้อืน่ 

  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ดอกเบ้ียรับ 239,201 77,208 484,162 722,287 
เงินปันผลรับ 34,048 34,048 34,048 34,048 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุน 589,876 0 0 0 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 0 779,430 0 86,456 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย  ์ 50,000 85,044 0 85,044 
หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลบั (หมายเหตุ 8 และ 13) 0 0 0 2,013,990 
สินคา้เส่ือมสภาพโอนกลบั (หมายเหตุ 9) 0 0 0 563,205 
ประมาณการภาระค ้าประกนับริษทัยอ่ยโอนกลบั     
          (หมายเหตุ 4.6) 0 0 7,671,753 21,894,362 
รายไดจ้ากการรับคืนอากร 0 227,168 0 0 
อ่ืน ๆ 1,533,891 1,424,378 1,029,083 1,057,600 
  รวม 2,447,016 2,627,276 9,219,046 26,456,992 
 

22. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 
  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 8,596,127 11,128,716 80,540,297 78,583,332 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 186,043,097 193,222,405 66,978,131 75,431,907 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 89,150,530 81,480,709 58,434,690 52,904,512 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5,095,253 4,747,799 3,556,016 3,417,663 
ค่าเส่ือมราคา 11,908,969 10,592,734 7,924,822 6,899,048 
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 2,153,616 0 136,416 0 
ผลขาดทุนจากหน้ีสงสัยจะสูญ 1,605 0 0 0 
ผลขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ 241,700 729,537 85,514 0 
ตน้ทุนทางการเงิน 8,344,723 6,848,132 1,047,684 657,959 
ค่าพลงังานและเช้ือเพลิง 42,863,481 41,094,242 13,948,058 14,752,920 
ค่าใชจ่้ายอื่น 24,291,765 22,522,630 17,542,545 18,356,283 
  รวม 378,690,866 372,366,904 250,194,173 251,003,624 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
23. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

24. ภาษีเงินได้ 
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลค านวณจากก าไรทางภาษีท่ีจะตอ้งเสียตามหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนดในประมวล

รัษฎากร  
   ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไดม้ีประกาศพระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ส าหรับก าไรสุทธิ จากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ส าหรับปี พ.ศ. 2555 และเป็นอตัราร้อยละ 20 ส าหรับปี 
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 

 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
   หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6,761,727 10,283,616 3,995,085 4,531,714 
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
     ผลแตกต่างชัว่คราว 1,119,288 6,546,398 1,172,305 6,916,161 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 7,881,015 16,830,014 5,167,390 11,447,875 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
24. ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 

   รายการกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียกบัอตัราภาษีท่ีใช ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม 
 อตัราภาษ ี 2556 อตัราภาษ ี 2555 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได  ้  38,691,226  82,848,140 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 7,738,245 23 19,055,072 
ผลกระทบทางภาษี     

รายจ่ายที่ไม่ใหถ้ือเป็นรายจ่ายในทางภาษีเงินได ้  883,622  1,247,490 
รายได/้รายจ่ายที่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้  (1,860,140)  (5,617,403) 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี  0  (4,401,543) 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  6,761,727  10,283,616 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  1,119,288  6,546,398 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 21 7,881,015 20 16,830,014 
 

  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราภาษ ี 2556 อตัราภาษ ี 2555 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได  ้  25,226,871  49,701,196 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 5,045,374 23 11,431,275 
ผลกระทบทางภาษี     

รายจ่ายที่ไม่ใหถ้ือเป็นรายจ่ายในทางภาษีเงินได ้  688,195  755,089 
รายได/้รายจ่ายที่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้  (1,738,484)  (5,603,526) 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี  0  (2,051,124) 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั  3,995,085  4,531,714 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  1,172,305  6,916,161 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20 5,167,390 20 11,447,875 
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24. ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
   จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555  มีดงัน้ี: 
      หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
 

จ านวนกอ่นภาษี 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)

ภาษี 
จ านวนสุทธิ 
จากภาษี จ านวนกอ่นภาษี 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี  

ผลก  าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลง       
                 มูลค่าเงินลงทุน (272,480) 54,496 (217,984) 341,680 (68,336) 273,344 

รวม (272,480) 54,496 (217,984)) 341,680 (68,336) 273,344 
       

      หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2556 2555 
 

จ านวนกอ่นภาษี 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)

ภาษี 
จ านวนสุทธิ 
จากภาษี จ านวนกอ่นภาษี 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี  

ผลก  าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลง       
                  มูลค่าเงินลงทุน (272,480) 54,496 (217,984) 341,680 (68,336) 273,344 

รวม (272,480) 54,496 (217,984)) 341,680 (68,336) 273,344 
       

   จ านวนรวมของภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี: 

    หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

การปรับปรุงยอดยกมาของก  าไรสะสมซ่ึงเกดิจากการ
 เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี : เร่ืองภาษีเงินได้ 33,372,397 39,918,795 29,568,592 36,484,752 
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24. ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
   ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
  หน่วย : บาท 

  ประกอบดว้ย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
 ลูกหน้ีการคา้ (หน้ีสงสัยจะสูญ) 6,149,014 6,152,373 2,850,220 2,850,220 
 สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ) 626,813 578,473 315,524 298,421 
 หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 508,151 453,655 508,151 453,655 
 เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,815,000 1,815,000 1,815,000 1,815,000 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 20,240,000 20,240,000 20,240,000 20,240,000 
 เงินรับล่วงหนา้อื่น ๆ 61,846 51,938 23,680 40,573 
 ประมาณการภาระค ้าประกนับริษทัยอ่ย 1,729,038 3,263,389 1,729,038 3,263,389 
 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,749,374 1,271,224 1,422,825 1,060,989 

  รวม 32,879,236 33,826,052 28,904,438 30,022,247 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
 เงินลงทุนชัว่คราว 117,975 0 0 0 
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 17,665,637 17,665,637 17,379,637 17,379,637 

  รวม 17,783,612 17,665,637 17,379,637 17,379,637 
  สุทธิ 15,095,624 16,160,415 11,524,801 12,642,610 

 

25. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  ค านวณโดยการหารก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนถวั

เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหว่างงวดบญัชี (จ  านวน 10,000,000 หุน้) 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับงวด 23,120,055 42,270,626 20,059,481 38,395,770 
ก าไรต่อหุน้ 2.31 4.23 2.00 3.84 
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26. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
 26.1 บญัชีเงินฝากประจ าธนาคารของบริษทัฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ใชค้  ้าประกนัเงินเบิกเกิน

บญัชีธนาคารและการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร ในวงเงิน 6,180,000 บาท 
 26.2 บริษทัฯ ไดจ้ดจ านองเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ มูลค่าตามบญัชี 15,150,060 บาท เพื่อใชค้  ้ าประกนัเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากธนาคารของบริษทัฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17.1 และนอกจากน้ียงัมีกรรมการ 2 
ท่านของบริษทัฯ ค  ้าประกนัร่วมดว้ย 

 26.3 บริษทัใหญ่ไดจ้ดจ านองท่ีดินของบริษทัฯ     และบริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองอาคารโรงงานของบริษทัยอ่ย เพื่อ
เป็นการค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
17.2 นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยยงัค  ้าประกนัดว้ยเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย และมีบริษทัใหญ่ค ้าประกนัร่วมดว้ย 

 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 
 27.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนในภายหนา้อยูก่บัธนาคาร ดงัน้ี : 
   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

 Letter of guarantee 4,572,000 4,582,000 987,000 987,000 
 Letter of credit 16,691,872 5,316,079 13,914,041 410,880 
 

 27.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัในการค ้ าประกนัหน้ีสินประเภทต่าง  ๆ
ให้กบับริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 162 ลา้นบาท และ 143 ลา้นบาท ตามล าดบั (จากวงเงินท่ีบริษัทฯ ค  ้ า
ประกนับริษทัยอ่ยกบัธนาคารจ านวน 356 ลา้นบาท)  

 

28. ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนนิงานจ าแนกตามส่วนงาน 
   ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานก าหนดใหบ้ริษทั ฯ และบริษทัยอ่ยระบุส่วนงานด าเนินงานโดยอา้งอิงจาก

การรายงานภายในซ่ึงจะถกูสอบทานโดยผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

   ขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทัยอ่ย จ  าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน ไดด้งัน้ี: 
   (ดูใบแนบประกอบ 5 – 6) 
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29. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทางการเงิน 
   บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ตามมาตรฐาน      

การบญัชีฉบบัท่ี 107 (ฉบบัท่ี 48 เดิม) เร่ืองการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

 29.1 นโยบายการบญัชี 
   นโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

 29.2 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 
   ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาเกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ความเส่ียงเก่ียวกบัสินเช่ือ ซ่ึงเกิดจากลูกหน้ีการคา้มีไม่มากนัก ส่วน
ใหญ่เป็นลกูหน้ีการคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหักค่า
เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ หรือค่าเผือ่การปรับมลูค่าของเงินลงทุนถือเป็นมลูค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

 29.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
   ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหาย     

แก่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัย่อย ท าสัญญา
เงินกูย้มืในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินเป็นจ านวนมากและมีการปรับโครงสร้างหน้ีกบั
สถาบนัการเงินหลายคร้ัง อนัอาจมีผลกระทบกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนไป  

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั ท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย ท่ีสามารถจดั
ตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือในวนัท่ีมีการ
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ ถา้วนัท่ีก  าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน ซ่ึงแยกไดด้งัน้ี: 
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29. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 29.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
      หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 
  2556 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  
  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 0.00 0.00 0.57 0.04 0.61 

 เงินลงทุนชัว่คราว 0.00 0.00 0.00 0.00 56.04 56.04 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 115.40 115.40 
 เงินฝากธนาคารเพ่ือการค ้าประกนั 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18 
 เงินลงทุนเผื่อขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 1.35 

 หนี้สินทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคาร 0.00 0.00 0.00 31.43 0.00 31.43 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 35.93 35.93 
 เจา้หน้ีคา่ทรัพยสิ์น 0.00 50.05 0.00 0.00 0.00 50.05 
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 0.00 0.00 54.00 74.45 0.00 128.45 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 
  2555 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  
  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 0.00 0.00 23.27 0.05 23.32 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 102.81 102.81 
 เงินฝากธนาคารเพ่ือการค ้าประกนั 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18 
 เงินลงทุนเผื่อขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 1.62 

 หนี้สินทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคาร 0.00 0.00 0.00 4.11 0.00 4.11 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 38.64 38.64 
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 0.00 0.00 54.00 83.69 0.00 137.69 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 

29. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 29.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
      หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  
  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 0.00 0.00 0.10 0.02 0.12 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 76.06 76.06 
 เงินฝากธนาคารเพ่ือการค ้าประกนั 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18 
 เงินลงทุนเผื่อขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 1.35 
 เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 

 หนี้สินทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคาร 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 2.26 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 47.58 47.58 
 เจา้หน้ีคา่ทรัพยสิ์น 0.00 50.05 0.00 0.00 0.00 50.05 

 

      หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2555 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  
  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 0.00 0.00 0.12 0.02 0.14 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 59.04 59.04 
 เงินฝากธนาคารเพ่ือการค ้าประกนั 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18 
 เงินลงทุนเผื่อขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 1.62 
 เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 7.65 

 หนี้สินทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคาร 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 2.27 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 36.65 36.65 
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 
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บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ต่อ) 

 
29. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 29.4 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริษทัฯ และบริษัทย่อย มีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ ท่ีอาจมีผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการไม่ไดมี้การป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี :  

 

    อตัราแลกเปล่ียน 

   2556 (บาท : หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

  สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราขาย 

 หน้ีสินทางการเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ 886,457 41,803 32.9494 
  เหรียญยโูร 472 0 45.3223 

 

 29.5 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ  านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย ์หรือจ่ายช าระ

หน้ีสิน ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งอิสระ   ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน เงินฝากประจ าธนาคาร-ท่ีมีภาระค ้ า
ประกนั   เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย   และเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   แสดงราคาตามบญัชี 
ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 

   เงินลงทุนชัว่คราว และเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายหุน้ทุนในความตอ้งการของตลาด แสดงดว้ย
มลูค่ายติุธรรม 

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรม
โดยประมาณ 

   เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคา
ยติุธรรมโดยประมาณ 

 

30. การอนุมตังิบการเงนิ 
    งบการเงินน้ีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ในวนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 
……………………………………… 
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ใบแนบประกอบ 1 
11.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ       

หน่วย : บาท 

     งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ลกัษณะ ทุนท่ีออกและ สัดส่วน เงินลงทุน (วธีิส่วนไดเ้สีย) 

    ความสัมพนัธ์ เรียกช าระแลว้ เงินลงทุน (%) 2556 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 

บริษทัยอ่ย             

บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั ผลิตถุงน่อง ถือหุน้ 80,000,000  98.75  79,000,000  79,000,000  

บริษทัร่วม (ซ่ึงมีอ  านาจควบคุม)             

บริษทั นิวพลสั (89) จ ากดั จ าหน่ายพสัดุเพ่ือบรรจุถุงน่อง ถือหุน้ 45,000,000  49.33  22,200,000  22,200,000  

รวม         101,200,000  101,200,000  

หกัส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย         139,162,515 149,913,245 

ผลขาดทุนท่ีเกินเงินลงทุนในบริษทัย่อย         (37,962,515) (48,713,245) 

รายการตดับญัชีกนัระหวา่งบริษทัใหญก่บับริษทัย่อย         (37,962,515) (48,713,245) 

          0  0  
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ใบแนบประกอบ 2 
11.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ต่อ)        

หน่วย : บาท 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ลกัษณะ ทุนท่ีออกและ สัดส่วน เงินลงทุน (วธีิราคาทุน) เงินปันผล 

    ความสัมพนัธ์ เรียกช าระแลว้ เงินลงทุน (%) 2556 2555 2556 2555 

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั นิวพลสัอุตสาหกรรม จ ากดั ผลิตถุงน่อง ถือหุน้ 80,000,000  98.75  79,000,000  79,000,000  0  0  

บริษทัร่วม (ซ่ึงมีอ  านาจควบคุม)                 

บริษทั นิวพลสั (89) จ ากดั จ าหน่ายพสัดุเพื่อบรรจุถุงน่อง ถือหุน้ 45,000,000  49.33  22,200,000  22,200,000  0  0  

รวม         101,200,000  101,200,000  0  0  

หกัค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน         101,200,000  101,200,000  0  0  

สุทธิ         0  0  0  0  
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ใบแนบประกอบ 3 
12.2 เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ       

หน่วย : บาท 
ประกอบดว้ย : ทุนท่ีออกและ สัดส่วน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เรียกช าระแลว้ เงินลงทุน (%) 2556 2555 2556 2555 

บริษทั แอดแวนซ์อโกรเทค จ ากดั 16,410,000  
                            

4.57  750,000  750,000  750,000  750,000  

บริษทั เสรีคอนโทรล จ ากดั 93,000,000  
                            

9.68  9,000,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000  

บริษทั อาไก อิเลคตริค (ประเทศไทย) จ ากดั 120,000,000  
                            

5.00  6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000  

รวม     15,750,000  15,750,000  15,750,000  15,750,000  
หักคา่เผ่ือการปรับมูลคา่เงินลงทุน     9,075,000  9,075,000  9,075,000  9,075,000  

บริษทั แอดแวนซ์อโกรเทค จ ากดั     375,000  375,000  375,000  375,000  
บริษทั เสรีคอนโทรล จ ากดั     2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000  
บริษทั อาไก อิเลคตริค (ประเทศไทย) จ ากดั     6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000  

สุทธิ     6,675,000  6,675,000  6,675,000  6,675,000  
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(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 17.2) 

ใบแนบประกอบ 4 
14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        

ประกอบดว้ย :       
หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 
  2555 เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย โอน 2556 

ราคาทุนสินทรัพย ์           
ท่ีดิน - ราคาทุนเดิม 48,881,815 40,678,000 0 0 89,559,815 
ท่ีดิน - ราคาท่ีตีเพ่ิม 88,328,185 0 0 0 88,328,185 
อาคารโรงงาน 94,346,064 16,329,600 0 0 110,675,664 
อาคารหอพกั 16,876,713 10,363,248 0 0 27,239,961 
ต่อเติมและติดตั้ง 35,732,740 1,152,100 0 0 36,884,840 
เคร่ืองจกัร 259,431,724 797,000 0 0 260,228,724 
อุปกรณ์เคร่ืองใชโ้รงงาน 39,112,415 1,931,756 0 (50,000) 40,994,171 
เคร่ืองปรับอากาศโรงงาน 21,559,540 22,430 0 0 21,581,970 
ไฟฟ้าและอุปกรณ ์ 24,498,581 406,410 0 0 24,904,991 
อุปกรณ์ตกแต่งหอพกั 751,930 0 0 0 751,930 
อุปกรณ์ส านกังาน 8,883,680 296,854 0 0 9,180,534 
อุปกรณป์ระปา 3,045,989 290,000 0 0 3,335,989 
ยานพาหนะ 4,982,367 0 0 0 4,982,367 
ระบบน ้าเสีย 2,842,086 0 0 0 2,842,086 
รวม 649,273,829 72,267,398 0 (50,000) 721,491,227 
ทรัพยสิ์นระหว่างติดตั้ง 0 273,032 0 0 273,032 
รวมราคาทุนของสินทรัพย ์ 649,273,829 72,540,430 0 (50,000) 721,764,259 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
อาคารโรงงาน 85,929,274 2,758,615 0 0 88,687,889 
อาคารหอพกั 13,595,814 996,073 0 0 14,591,887 
ต่อเติมและติดตั้ง 34,598,709 420,851 0 0 35,019,560 
เคร่ืองจกัร 240,508,283 5,465,690 0 0 245,973,973 
อุปกรณ์เคร่ืองใชโ้รงงาน 36,085,634 1,161,595 0 (50,000) 37,197,229 
เคร่ืองปรับอากาศโรงงาน 20,702,702 278,959 0 0 20,981,661 
ไฟฟ้าและอุปกรณ ์ 24,132,812 140,159 0 0 24,272,971 
อุปกรณ์ตกแต่งหอพกั 751,305 0 0 0 751,305 
อุปกรณ์ส านกังาน 8,528,797 140,930 0 0 8,669,727 
อุปกรณป์ระปา 2,486,010 250,519 0 0 2,736,529 
ยานพาหนะ 4,159,184 289,597 0 0 4,448,781 
ระบบน ้าเสีย 2,816,345 5,980 0 0 2,822,325 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 474,294,869 11,908,968 0 (50,000) 486,153,837 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 174,978,960       235,610,422 
ค่าเส่ือมราคาประจ างวด 10,592,734       11,908,969 

เคร่ืองจกัรของบริษทัฯ ไดมี้การน าไปจดจ านองเพ่ือเป็นการค ้าประกนักูเ้งินจากธนาคารของบริษทัฯ   
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 17.1)      

ท่ีดินของบริษทัฯ มีการจดจ านองเพ่ือเป็นการค ้าประกนัเงินกูยื้มของบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 17.2) 
อาคารโรงงานของบริษทัย่อย ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีดินของบริษทัฯ ไดมี้การจดจ านองเพ่ือเป็นการค ้าประกนัเงินกูยื้มของบริษทัย่อย 
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ใบแนบประกอบ 4 (ต่อ) 
14.ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์
                 ประกอบดว้ย : 

 
 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2555 เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย โอน 2556 

ราคาทุนสินทรัพย ์          
ท่ีดิน -ราคาทุนเดิม 46,381,815 40,678,000 0 0 87,059,815 
ท่ีดิน -ราคาท่ีตีเพ่ิม 86,898,185 0 0 0 86,898,185 
อาคารโรงงาน 35,454,320 16,329,600 0 0 51,783,920 
อาคารหอพกั 1,640,000 10,363,248 0 0 12,003,248 
ต่อเติมและติดตั้ง 16,183,951 1,152,100 0 0 17,336,051 
เคร่ืองจกัร 139,277,592 425,000 0 0 139,702,592 
อุปกรณ์เคร่ืองใชโ้รงงาน 21,893,448 811,877 0 0 22,705,325 
เคร่ืองปรับอากาศโรงงาน 12,299,288 0 0 0 12,299,288 
ไฟฟ้าและอุปกรณ ์ 14,039,207 406,410 0 0 14,445,617 
อุปกรณ์ส านกังาน 3,758,301 263,501 0 0 4,021,802 
อุปกรณป์ระปา 1,284,763 290,000 0 0 1,574,763 
ยานพาหนะ 3,613,116 0 0 0 3,613,115 
รวม 382,723,985 70,719,736 0 0 453,443,721 
ทรัพยสิ์นระหว่างติดตั้ง 0 256,580 0 0 256,580 
         รวมราคาทุนสินทรัพย ์ 382,723,985 70,976,316 0 0 453,700,301 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารโรงงาน 35,293,702 433,444 0 0 35,727,146 
อาคารหอพกั 1,639,997 234,238 0 0 1,874,235 
ต่อเติมและติดตั้ง 15,309,872 344,663 0 0 15,654,535 
เคร่ืองจกัร 121,374,515 5,331,782 0 0 126,706,297 
อุปกรณ์เคร่ืองใชโ้รงงาน 20,035,342 649,066 0 0 20,684,408 
เคร่ืองปรับอากาศโรงงาน 11,529,486 248,815 0 0 11,778,301 
ไฟฟ้าและอุปกรณ ์ 13,715,126 129,959 0 0 13,845,085 
อุปกรณ์ส านกังาน 3,498,833 106,216 0 0 3,605,049 
อุปกรณป์ระปา 724,801 250,519 0 0 975,320 
ยานพาหนะ 3,198,566 196,120 0 0 3,394,686 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 226,320,240 7,924,822 0 0 234,245,062 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 156,403,745       219,455,239 
          
ค่าเส่ือมราคาประจ างวด 5,386,638       7,924,822 
      

เคร่ืองจกัรของบริษทัฯไดมี้การน าไปจดจ านองเพ่ือเป็นการค ้าประกนักูเ้งินจากธนาคารของบริษทัฯ 
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 17.1)     

ท่ีดินของบริษทัฯมีการจดจ านองเพ่ือเป็นการค ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 17.2) 
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28. ขอ้ม ลส่ นงานด าเนินงาน (ต่อ)

ส่ นงานผา้ อ ส่ นงานผา้ผืน- ส่ นงานให้เช่า ส่ นงานอื นๆ-
 -ถ งน่อง,ถ งเ า้ เส้ือผา้  ละ ริการ ขาย ตัถ ดิ , สัด ร ม

รายไดจ้ากการขาย ละ ริการ 374,523,105 27,122,873 3,445,327 0 405,091,305
ตน้  นาย ละ ริการ 320,881,902 20,368,814 0 0 341,250,716
ก าไรขั้นตน้ 53,641,203 6,754,059 3,445,327 0 63,840,589
รายไดอื้ น 2,447,016
ก าไรก่อนคา่ใช้จ่าย 66,287,605
คา่ใช้จ่ายในการขาย 1,054,970 76,455 9,700 0 1,141,125
คา่ใช้จ่ายในการ ริหาร 16,926,221 1,226,670 155,622 0 18,308,513
คา่ตอ   นผ  ้ริหาร 4,710,562 341,382 43,310 0 5,095,254
ขาด  นจากอตัรา ลกเปลี ยนเงินตรา 2,153,616 0 0 0 2,153,616
หน้ีสงสยัจะส ญ 1,605 0 0 0 1,605
ผลขาด  นจากสินคา้เสื อมสภาพ 241,699 0 0 0 241,699
ก าไรก่อนตน้  น างการเงิน ละภาษีเงินได้ 39,345,793
ตน้  น างการเงิน 8,344,723
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 31,001,070
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,981,961
ก าไรส  ธิส าหรั ง ด 23,019,109

2555

ส่ นงานผา้ อ ส่ นงานผา้ผืน- ส่ นงานให้เช่า ส่ นงานอื นๆ-
 -ถ งน่อง,ถ งเ า้ เส้ือผา้  ละ ริการ ขาย ตัถ ดิ , สัด ร ม

รายไดจ้ากการขาย ละ ริการ 402,415,245 23,748,107 3,259,594 0 429,422,946
ตน้  นาย ละ ริการ 325,151,518 17,328,659 0 0 342,480,177
ก าไรขั้นตน้ 77,263,727 6,419,448 3,259,594 0 86,942,769
รายไดอื้ น 2,627,276
ก าไรก่อนคา่ใช้จ่าย 89,570,045
คา่ใช้จ่ายในการขาย 925,863 54,637 7,509 0 988,009
คา่ใช้จ่ายในการ ริหาร 16,076,820 948,723 130,385 0 17,155,928
คา่ตอ   นผ  ้ริหาร 4,449,163 262,553 36,083 0 4,747,799
ผลขาด  นจากสินคา้เสื อมสภาพ 729,537 0 0 0 729,537
ก าไรก่อนตน้  น างการเงิน ละภาษีเงินได้ 65,948,772
ตน้  น างการเงิน 6,848,132
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 59,100,640
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16,830,014
ก าไรส  ธิส าหรั ง ด 42,270,626

(ปรั ปร งใหม)่

ง การเงินร ม
2556

ใ  น ประกอ  5

หน่ ย: า 

หน่ ย: า 
ง การเงินร ม



 

 94 
 

28. ขอ้ม ลส่ นงานด าเนินงาน (ต่อ)

ส่ นงานผา้ อ ส่ นงานผา้ผืน- ส่ นงานให้เช่า ส่ นงานอื นๆ-
 -ถ งน่อง,ถ งเ า้ เส้ือผา้  ละ ริการ ขาย ตัถ ดิ , สัด ร ม

รายไดจ้ากการขาย ละ ริการ 229,348,720 24,007,463 3,671,983 9,173,830 266,201,996
ตน้  นาย ละ ริการ 204,028,621 18,320,609 0 8,990,353 231,339,583
ก าไรขั้นตน้ 25,320,099 5,686,854 3,671,983 183,477 34,862,413
รายไดอื้ น 9,219,046
ก าไรก่อนคา่ใช้จ่าย 44,081,459
คา่ใช้จ่ายในการขาย 765,348 80,133 12,260 30,649 888,390
คา่ใช้จ่ายในการ ริหาร 11,320,599 1,185,279 181,340 453,350 13,140,568
คา่ตอ   นผ  ้ริหาร 3,063,507 320,753 49,073 122,683 3,556,016
ขาด  นจากอตัรา ลกเปลี ยนเงินตรา 136,416 0 0 0 136,416
ผลขาด  นจากสินคา้เสื อมสภาพ 85,514 0 0 0 85,514
ก าไรก่อนตน้  น างการเงิน ละภาษีเงินได้ 26,274,555
ตน้  น างการเงิน 1,047,684
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 25,226,871
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,268,336
ก าไรส  ธิส าหรั ง ด 19,958,535

2555

ส่ นงานผา้ อ ส่ นงานผา้ผืน- ส่ นงานให้เช่า ส่ นงานอื นๆ-
 -ถ งน่อง,ถ งเ า้ เส้ือผา้  ละ ริการ ขาย ตัถ ดิ , สัด ร ม

รายไดจ้ากการขาย ละ ริการ 243,200,572 17,863,406 3,486,250 9,840,048 274,390,276
ตน้  นาย ละ ริการ 210,539,354 13,397,555 0 9,643,247 233,580,156
ก าไรขั้นตน้ 32,661,218 4,465,851 3,486,250 196,801 40,810,120
รายไดอื้ น 26,456,992
ก าไรก่อนคา่ใช้จ่าย 67,267,112
คา่ใช้จ่ายในการขาย 771,396 56,660 11,054 31,246 870,356
คา่ใช้จ่ายในการ ริหาร 11,058,798 812,285 158,464 447,942 12,477,489
คา่ตอ   นผ  ้ริหาร 3,029,075 222,490 43,404 122,694 3,417,663
ก าไรก่อนตน้  น างการเงิน ละภาษีเงินได้ 50,501,604
ตน้  น างการเงิน 657,959
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 49,843,645
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11,447,875
ก าไรส  ธิส าหรั ง ด 38,395,770

(ปรั ปร งใหม)่

ใ  น ประกอ  6

หน่ ย: า 
ง การเงินเฉพาะกิจการ

2556

หน่ ย: า 
ง การเงินเฉพาะกิจการ
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ช่ือ    : บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีต ั้งส านกังาน  : 34 หมู่ 20 ถนนสุวนิทวงศ์ ต  าบลศาลาแดง อ  าเภอบางน ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองนุ่งห่ม ประเภทถุงน่อง ถุงเทา้ ชุดกายบริหาร 
     ชุดนอน ชุดชั้นในสตรี และสินคา้เบด็เตลด็ 
ปีท่ีก่อตั้ง  : ปี พ.ศ. 2515 
ทุนจดทะเบียน : 100 ลา้นบาท 
โทรศพัท ์  : (038)593-129-130, (038)593-133 
แฟ็กซ์  : (038)846-040, 593-125 
E-mail  : newplusknitting@hotmail.com 
สถาบนัการเงิน : บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
   : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
   : บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
จ านวนพนกังาน : 450 คน 
เคร่ืองจกัร : 340 เคร่ือง 
ก าลงัการผลิตต่อปี : ถุงน่องและถงุเทา้  2,400,000 โหล 
    ชุดชั้นในสตรี    500,000 โหล 
    ชุดกายบริหาร     10,000  โหล 
    ชุดนอน          5,000 โหล 
การจดัจ าหน่าย : จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจในประเทศและจ าหน่ายไปยงัตลาดต่างประเทศ

ไดแ้ก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย องักฤษ เยอรมนัฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม 
 
   บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ ากดั (มหาชน) เป็นโรงงานผลิตถุงน่องรายใหญ่ของประเทศไทยการเติบโตในปัจจุบนั
ของบริษทัฯ ไม่ใช่ตลาดถุงน่องเท่านั้น บริษทัฯ ไดมี้การขยายตลาดในการผลิตชุดนอน และผลิตภณัฑ์ INNERWEAR, 
SEAMLESS WEAR ท่ีเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตและจ าหน่าย ซ่ึงมีอย่างต่อเน่ืองตลอดมา 
   ตลาดถุงน่องเป็นท่ีมาของการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ ดา้นคุณภาพทั้งวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์บริษทัฯ ไม่เป็นรอง
ต่างประเทศ ความเช่ือมัน่ของลูกคา้มาจาก คุณภาพสินคา้ท่ีเราป้อนสู่ตลาด ซ่ึงบริษทัฯให้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพมา
โดยตลอด บริษทัไดรั้บความเช่ือมัน่และความไวว้างใจจากลูกคา้ซ่ึงเป็นเจา้ของแบรนด์ชั้นน าท่ีมีช่ือเสียงดา้นถุงน่องมาก
ท่ีสุดในประเทศไทย 
   ปัจจุบนับริษทัฯ ขยายก าลงัการผลิต โดยการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ เ พ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดตลอดเวลาในทุกประเภทของผลิตภณัฑ์ทั้งท่ีเป็นถุงน่อง ถุงเทา้ ชุดกายบริหารSEAMLESS ชุด
ชั้นในสตรี ชุดนอน และอื่นๆ ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ท าใหบ้ริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
   บริษทัฯ จะพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และเนน้ในเร่ืองคุณภาพเพ่ือรองรับความตอ้งการใหม่ๆ ของตลาด
ไปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของผลิตภณัฑท่ี์บริษทัตั้งเป้าหมายไวใ้นอนาคต 


