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สวนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชื่อ

ยอหลักทรัพยวา “TNPC” ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกชนิดออนกึ่งสําเร็จรูป บริษัทฯ มี

ผลิตภัณฑที่เปนรายไดหลัก ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑหนังเทียมสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต รองเทากีฬาและอุปกรณกีฬา

เฟอรนิเจอรและเครื่องหนังแฟชั่น โดยใหความสําคัญกับผลิตภัณฑหนังเทียมซึ่งเปนสินคา high value added ไดแก

หนังเทียมที่ทําจาก PVC, Non Toxic และ Non PVC ซึ่งผลิตภัณฑที่ทําจาก Non PVC เปนผลิตภัณฑที่ไมมีผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมที่ทั่วโลกกําลังใหความสําคัญทั้งในปจจุบันและอนาคต

ในป 2557 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวม 1,086.13 ลานบาท ลดลงจากปกอน 193.15 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 15.10 สาเหตุหลักมาจากตลาดอุตสาหกรรมรถยนตชะลอตัวลง มีตนทุนขาย 872.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ
80.35 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.95 คาใชจายในการดําเนินงาน 212.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 20.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.78 ตนทุนทางการเงิน 24.42 ลานบาท ลดลงจากปกอน 7.77 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 24.14 ภาษีเงินได 23.53 ลานบาท ลดลงจากปกอน 10.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.16 เงินปนผลรับ

จากบริษัทยอย 4.00 ลานบาท และรายไดอื่น 23.13 ลานบาท ทําใหมีผลขาดทุนสุทธิ 19.40 ลานบาท คิดเปนขาดทุนสุทธิ
0.34 บาท ตอหุน ทั้งนี้เปนผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงซึ่งสงผลใหกําลังซื้อลดลง

1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย
บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทชั้นนําดานผลิตภัณฑพลาสติกในประเทศมากวา 45 ป 

โดยดําเนินธุรกิจผลิตเพื่อจําหนายหนังเทียมและแผนผืนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมรถยนตในสวนที่เปน 
Automotive Interior Trim ซึ่งเปนตลาดสินคาหลัก นอกจากนี้ยังเปนผูผลิตสินคาสําหรับอุตสาหกรรมรองเทากีฬาและ
อุปกรณกีฬา รวมทั้งสินคาในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องหนังแฟชั่น

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจใหลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาดวยการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับอุตสาหกรรมยานยนตโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลตามความ
ตองการของลูกคา มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พรอมมีบุคลากรที่มีความชํานาญและประสบ
การณสูง มีการใหบริการที่ดีและสงมอบสินคาไดตามกําหนด ตลอดจนการดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชยที่สามารถทํากําไร
เพื่อสรางผลตอบแทนในอัตราที่ดีอยางตอเนื่องและยั่งยืนใหกับผูถือหุน อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาการทํางานระดับมือ
อาชีพใหพนักงานมีศักยภาพพรอมที่จะรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานภายใตพันธกิจของบริษัทฯ “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ กาวไกลพัฒนา ขจัดปญหา
ในองคกร เพ่ิมวงจรธุรกิจ เปาหมายคือผลผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม”
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สําคัญดังนี้ :-

วัน เดือน ป เหตุการณเปล่ียนแปลงที่สําคัญ

วันที่  22  พฤษภาคม  2513 กอต้ังบริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด และไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในเดือนตอมา

วันที่  3  พฤศจิกายน  2526 จัดตั้งบริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทร ีจํากัด (บริษัทยอย)

วันที่  7  กุมภาพันธ  2535 เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

โดยมีชื่อยอหลักทรัพย TNPC

วันที่  10  มีนาคม  2537 แปลงสภาพเปนบริษัทจํากัดมหาชน โดยใชชื่อวา บริษัท ไทยนามพลาสติกส

จํากัด (มหาชน)

วันที่  31  ตุลาคม  2537 จัดตั้งบริษัท ซันพรีน (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทรวม)

วันที่  15  ตุลาคม 2542 บริษัทฯ และบริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด (บริษัทยอย) ลงนามปรับปรุง

โครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน

วันที่  24  มกราคม  2545 จัดตั้งบริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด (บริษัทยอย)

วันที่  26  เมษายน  2545 บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด ไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ

และมาตรฐานผลิตภัณฑ ISO9001 : 2000

วันที่  19  ธันวาคม  2545 บริษัทฯ ไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ

ISO9001 : 2000

วันที่  20  มิถุนายน  2546 บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด ไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ

และมาตรฐานผลิตภัณฑ ISO9001 : 2000

วันที่  26  มิถุนายน  2549 บริษัทฯ และบริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด ไดรับประกาศนียบัตรรับรอง

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ ISO/TS 16949 : 2002

วันที่   6  พฤศจิกายน  2550 จัดตั้งบริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด (บริษัทยอย)

วันที่  28  เมษายน  2551 บริษัทฯ และบริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด Refinance ภาระหนี้ทั้งหมดจาก

เจาหนี้สถาบันการเงินเดิมใหเหลือเปนเจาหนี้สถาบันการเงินเพียงรายเดียว

วันที่   4  ธันวาคม  2552 ขายเงินลงทุนในบริษัท ซันพรีน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุน

วันที่  24  พฤศจิกายน  2553 ลงทุนในประเทศแอฟริกาใตโดยจัดตั้ง TNV Plastics (Proprietary) Limited

(บริษัทยอย)
วันที่   7  เมษายน  2554 บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด ไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ

และมาตรฐานผลิตภัณฑ ISO9001 : 2008

วันที่   3  พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ณ สํานักงานใหญหรือโรงงานที่ 1

ระหวางป 2555 - ปจจุบัน บริษัทฯ ยายฐานการผลิตรอยละ 80 ไปยังโรงงานแหงที่ 2 ถนนบางปลา ซึ่งมี

พื้นที่เปนทําเลสูงกวาระดับน้ําจะทวมถึง
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1.3 โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
             นโยบายการลงทุนในบริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 และ
บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่รวมทุนระหวางบริษัทฯ และบริษัท Kyowa Leather Cloth Co.,Ltd. 
(ประเทศญี่ปุน) โดยถือหุนฝายละกึ่งหนึ่ง ถือเปนนโยบายการลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ

สวนการลงทุนใน TNV Plastics (Proprietary) Limited ที่เปนบริษัทยอยอยูในประเทศแอฟริกาใต ซึ่งบริษัทฯ
ถือหุนรอยละ 100 เปนนโยบายการลงทุนระยะยาวเพื่อผลิตและจําหนาย นําเขา และสงออกผลิตภัณฑโพลีไวนิลคลอ
ไรด (PVC) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายตลาดอุตสาหกรรมยานยนตและเพิ่มศักยภาพการแขงขันในอนาคต

บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด TNV Plastics (Proprietary) Limited

บริษัทยอย

99.99 % 50.00% 100.00 %

• Kyowa Leather Cloth Co., Ltd.

(ประเทศญี่ปุน) – 50.00 %บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด

    99.30 %
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัทฯ มีโครงสรางรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา แยกตามสายผลิตภัณฑดังนี้ :-

2557 2556 2555
ผลิตภัณฑหลัก

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

• หนังเทียมและแผนผืนพลาสติก

สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต รอง

เทากีฬาและทั่วไป

661.17 60.87 789.81 61.74 944.59 64.55

• แผนผืนพลาสติกชนิดออน 321.99 29.65 408.98 31.97 441.62 30.18

• อื่นๆ 102.97 9.48 80.49 6.29 77.21 5.27

รวม 1,086.13 100.00 1,279.28 100.00 1,463.42 100.00

      โครงสรางรายไดของบริษัทยอย

(ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด

มีโครงสรางรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา แยกตามสายผลิตภัณฑดังนี้ :-

2557 2556 2555
ผลิตภัณฑหลัก

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

หนังเทียมและแผนพลาสติก 2.08 100.00 3.61 100.00 3.54 100.00

รวม 2.08 100.00 3.61 100.00 3.54 100.00

(ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด

มีโครงสรางรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา แยกตามสายผลิตภัณฑดังนี้ :-

2557 2556 2555
ผลิตภัณฑหลัก

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

• PVC/PP Foam Sheet 1.47 0.54 23.80 6.09 43.03 9.94

• Cut Sheet 270.57 99.46 366.98 93.91 389.76 90.06

รวม 272.04 100.00 390.78 100.00 432.79 100.00
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(ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

มีโครงสรางรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา แยกตามสายผลิตภัณฑดังนี้ :-

2557 2556 2555
ผลิตภัณฑหลัก

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

หนังเทียมและแผนผืนพลาสติก

สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต

18.32 100.00 14.40 100.00 16.90 100.00

รวม 18.32 100.00 14.40 100.00 16.90 100.00

(ง) บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด

มีโครงสรางรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา แยกตามสายผลิตภัณฑดังนี้ :-

2557 2556 2555
ผลิตภัณฑหลัก

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

• Rigid PVC (ชนิดใส) 50.52 42.54 27.18 28.49 40.18 36.02

• Rigid PVC (ชนิดสี) 65.81 55.41 65.96 69.13 68.05 61.00

• Rigid Card - - 2.27 2.38 3.32 2.98

• อื่นๆ 2.43 2.05 - - - -

รวม 118.76 100.00 95.41 100.00 111.55 100.00

ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษัทฯ ไดรับการสงเสริม

ในโครงการผลิต Plastic Sheet และ Synthetic Leather ประเภทอุตสาหกรรมหนังเทียมและโครงการผลิต PVC

Leather และ PVC Sheet ประเภทการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกหรือผลิตภัณฑเคลือบดวยพลาสติกในขนาดการผลิต

รวม 23,000 ตันตอป

สิทธิและประโยชน

บริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนมาตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2513 และไดขยาย

เวลาการไดรับสิทธิตางๆ ออกไปจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 ดังนี้ :-

1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปน เพื่อใชในการผลิตเพื่อสงออก

2. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับผูที่ไดรับการสงเสริมการนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปขายตางประเทศ

3. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับแมพิมพ และเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย

4. อนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือใหอยูในราชอาณาจักรโดยไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนง

หนาที่ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาต

ขอจํากัดการประกอบธุรกิจ เชนโควตา - ไมมี –
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บริษัทยอย

(ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด

ไมไดขอรับการสงเสริมการลงทุนและไมมีระบบโควตาเปนขอจํากัดตอการประกอบธุรกิจ

       (ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด

ไมไดขอรับการสงเสริมการลงทุนและไมมีระบบโควตาเปนขอจํากัดตอการประกอบธุรกิจ

 (ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

      ไมไดขอรับการสงเสริมการลงทุนและไมมีระบบโควตาเปนขอจํากัดตอการประกอบธุรกิจ

 (ง) บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในโครงการผลิตแผนพีวีซีชนิดไมยน (PVC Rigid Film Sheet) ประเภทการผลิต

ผลิตภัณฑพลาสติกหรือผลิตภัณฑเคลือบดวยพลาสติกในขนาดการผลิตรวม 9,600 ตัน ตอป

สิทธิและประโยชน

 ไดรับสิทธิและประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนมาตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2528 และไดขยายเวลาการได

รับสิทธิตางๆ ออกไปจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ :-

1. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปน เพื่อใชในการผลิตเพื่อสงออก

2. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับผูที่ไดรับการสงเสริมการนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปขายตางประเทศ

3. ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ ผูชํานาญการกับคูสมรส และบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของ

บุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณา

จักรเทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ขอจํากัดการประกอบธุรกิจ เชนโควตา - ไมมี –
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2.2  การตลาดและภาวะการแขงขันของบริษัทฯ

การตลาดและการแขงขันในป 2557

ภาวะตลาดสินคาอุตสาหกรรมรถยนตของบริษัทฯ ในป 2557 เปนไปตามภาคอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศ

ที่มียอดการผลิตรถยนตอยูที่ 1.88 ลานคัน แบงเปนยอดสงออกประมาณ 1,000,000 คัน และยอดขายในประเทศ

ประมาณ 881,000 คัน โดยยอดขายรถยนตรวมในประเทศลดลงรอยละ 33 เมื่อเทียบกับป 2556 เนื่องมาจากสภาวะ

การชะลอตัวของตลาดรถยนตในประเทศซึ่งสงผลกระทบใหมีการปรับลดกําลังการผลิตของคายรถยนตที่มีฐานการ

ผลิตในประเทศและตางประเทศ สวนคายรถยนตที่ผลิตเพื่อสงออกไปยังยุโรปก็ไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากปญหา

เศรษฐกจิในยุโรป ทําใหยอดการผลิตเพื่อสงออกเติบโตไดไมมาก

ยอดขายสินคากลุมอุตสาหกรรมรถยนตของบริษัทฯ ในป 2557 คิดเปนมูลคา 661 ลานบาท ลดลงรอยละ
16.3 เมื่อเทียบจากป 2556 สินคาหนังเทียมเบาะรถยนตยังคงเปนสินคาหลักที่ขายดีที่สุดในกลุมอุตสาหกรรมรถยนต
ซึ่งคิดเปนรอยละ 61 ของทุกผลิตภัณฑ ปริมาณการขายโดยรวมของบริษัทฯ ในกลุมอุตสาหกรรมรถยนตอยูที่ 3.30 
ลานเมตร ลดลงจากปกอน 0.67 ลานเมตร ทั้งนี้ปริมาณการสั่งซื้อสินคาในประเทศที่ลดลงนั้นเนื่องจากการปรับลด
กําลังผลิตของบริษัทผูประกอบรถยนต รวมทั้งเริ่มมีการแขงขันสูงขึ้น จากกําลังการผลิตที่เกินกวาความตองการของ
ตลาดซึ่งมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงไดปรับกลยุทธโดยใชระบบการบริหารตนทุนผลิต และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภายในใหเหมาะสมกับภาวะตลาด ทั้งยังปรับลดคาใชจายและขบวนการที่ชวยในการผลิตให
สอดคลองกับระบบการผลิตของบริษัทผูผลิตรถยนตที่เปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดที่ลดลง แตยังคงรักษาคุณภาพของ
สินคาใหไดมาตรฐานตรงกับความตองการของลูกคา ตลอดจนการบริการที่ดีสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตาม
กําหนดเวลาเปนที่ประทับใจของลูกคาอยางตอเนื่อง ซึ่งก็ประสบผลสําเร็จในระดับท่ีพอใจ

สรุปภาวะอุตสาหกรรมรถยนตป 2557

ในป 2557 อุตสาหกรรมยานยนตไทยไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทําใหปริมาณการ

ผลิตรถยนตต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวถึง 5 แสนคัน จากที่ผูผลิตรถยนตไดประมาณการผลิตรถยนตในป 2557 ไวที่ 2.4 

ลานคัน เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับยอดขายตอเนื่องจากป 2556 ที่มียอดการผลิตสูงถึง 2.45 ลานคัน ซึ่งสูงที่สุด

ในรอบ 52 ป และสงผลใหประเทศไทยกลายเปนผูผลิตรถยนตติดอันดับ 9 ของโลก แตในป 2557 สถานการณไดกลับ

พลิกผันทําใหยอดการผลิตรถยนตลดลงเหลือ 1.9 ลานคัน โดยสาเหตุของการชะลอตัวดังกลาวเนื่องมาจากปญหาการ

เมืองในประเทศตะวันออกกลาง ปญหาโรคระบาดในทวีปแอฟริกา รวมทั้งปญหาการเมืองภายในประเทศที่ยังไมสงบ

และมีการเปลี่ยนรัฐบาลจากการทํารัฐประหารในชวงกลางป 2557 ตลอดจนปญหาราคาสินคาพืชผลทางการเกษตร

ตกต่ํา ทําใหสินคาอุตสาหกรรมรถยนตไดรับผลกระทบเปนอยางมาก โดยเฉพาะรถยนตประเภทกระบะบรรทุกขนาด 1 

ตัน ที่ใชสินคาหนังเทียม PVC เปนสวนประกอบหลัก ซึ่งเปนสินคาที่เปนยอดขายหลักของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบตาม

ไปดวย  
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แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนตป 2558

สําหรับอุตสาหกรรมรถยนตในป 2558 ที่รัฐบาลไดเร่ิมโครงการกระตุนเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมรถยนตได

เร่ิมโครงการ ECO CAR ในเฟสที่ 2 รวมทั้งการเปดตลาดสินคาใน ZONE AEC มากขึ้น ทําใหแนวโนมการคาดการณ

ยอดผลิตรถยนตในป 2558 จะอยูที่ 2.2 ลานคัน เทากับป 2556 แบงเปนการผลิตรถยนตเพื่อรองรับความตองการของ

ตลาดในประเทศ 1 ลานคัน และตลาดเพื่อการสงออก 1.2 ลานคัน โดยตลาดสงออกนั้นเชื่อวาเปนสัญญาณการเติบโต

ของตลาดอาเซียนและเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ซึ่งจะทําใหตลาดสงออกรถยนตเพิ่มขึ้น แมจะยังมีขอกังวลกับ

ปญหาเศรษฐกิจในตางประเทศทั้งยุโรปและประเทศญี่ปุนที่มีกําลังซื้อลดลง และจากภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐ

อเมริกาที่มีแนวโนมขยายตัวสูงขึ้นและสถานการณราคาน้ํามันที่มีการปรับลดลงอยางมากมาอยูที่ 50 เหรียญดอลลาร

สหรัฐตอบารเรล จะสงผลดีใหกับอุตสาหกรรมรถยนตทั่วโลก รวมทั้งอุตสาหกรรมรถยนตของไทยที่รัฐบาลมีนโยบาย

กระตุนเศรษฐกิจตางๆ นอกจากนี้อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตของไทยที่ไดรับการยอมรับวามีความแข็งแกรง

ก็เปนปจจัยดึงดูดอุตสาหกรรมผูผลิตรถยนตใหเขามาลงทุนในประเทศ ซึ่งปจจุบันเริ่มมีลูกคาที่เปนคายรถยนตจาก

ประเทศผูผลิตรถยนตใหมๆ ในประเทศจีน ไดเร่ิมเขามาตั้งฐานการผลิตรถยนตในประเทศไทยเพื่อสงออกไปยังภูมิภาค

อาเซียน ทําใหแนวโนมการผลิตสินคาของบริษัทฯ ในป 2558 ยังเปนไปในเชิงบวกเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจําหนาย

บริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ม (Value Added) ในผลิตภัณฑแตละประเภท

โดยเฉพาะผลิตภัณฑหนังเทียมที่ใชในอุตสาหกรรมรถยนตซึ่งเปนตลาดสินคาหลักของบริษัทฯ ที่มีสวนแบงการตลาด

มากกวารอยละ 90 และผลิตภัณฑหนังเทียมที่ใชในอุตสาหกรรมรองเทากีฬา บริษัทฯ มีคูคาที่สําคัญที่ใหความรวมมือ

ทางเทคนิคและการตลาดกับบริษัทฯ มาอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทฯ สามารถรักษากลุมลูกคาเปาหมาย ตลอดจน

ขยายตลาดไดอยางตอเนื่อง

ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทฯ ในป 2557 สามารถแยกไดดังนี้ :-

การจําหนายสินคา ยอดขาย
(ลานบาท)

สัดสวน
(รอยละ)

ชองทาง
การจําหนายสินคา

ขายในประเทศ    943.13   86.83 - ขายตรงรอยละ 89.48
- ผานพอคาคนกลางรอยละ 10.52

ขายตางประเทศ    143.00   13.17 - ขายตรงรอยละ 100.00
  ซึ่งเปนลูกคาในแถบเอเซีย ไดแก จีน
  อินโดนีเซีย มาเลเซีย โดยมีประเทศ
  แอฟริกาและอเมริกาบางสวน

รวม 1,086.13 100.00
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บริษัทยอย
(ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด

ชองทางการจําหนายในป 2557 เปนตลาดในประเทศและขายตรงทั้งหมดจํานวน 2.08 ลานบาท

(ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด
ชองทางการจําหนายในป 2557 เปนตลาดในประเทศทั้งหมดจํานวน 272.04 ลานบาท

(ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited
                    ชองทางการจําหนายในป 2557 เปนตลาดในประเทศและตางประเทศจํานวน 18.32 ลานบาท

 (ง)  บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด
      ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด ในป 2557 สามารถแยกไดดังนี้ :-

การจําหนายสินคา ยอดขาย

(ลานบาท)

สัดสวน

(รอยละ)

ชองทาง

การจําหนายสินคา

ขายในประเทศ    111.67   94.03 - ขายตรงรอยละ 69.77

- ผานพอคาคนกลางรอยละ 30.23

ขายตางประเทศ      7.09   5.97 - ขายตรงรอยละ 100.00

  ซึ่งเปนลูกคาประเทศปากีสถาน อินเดีย

  มาเลเซีย เม็กซิโก และอเมริกา

รวม   118.76 100.00
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ

• กําลังการผลิตในป 2557

         (เมตริกตัน/ป)

บริษัทฯ บริษัทยอย

รายการ

ไทยนาม

พลาสติกส

จํากัด

(มหาชน)

บริษัท

ทวีวัฒนา

 โลจิสติกส

จํากัด

บริษัท

ไทยนาม-

เคียววา

จํากัด

TNV

Plastics

(Pty)

 Limited

บริษัท

ที.เอ็น.พี.

อินดัสทรี

จํากัด

Attainable Capacity              (1) 16,200 - 1,500 - 9,900

การใชกําลังการผลิตจริง          (2)   6,600 -   570 - 1,850

การใชกําลังการผลิตจริง  (2) / (1) 40.74% - 38.00% - 18.69%

หมายเหตุ  บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด ประกอบธุรกิจดานการลงทุนและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก

• การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวัตถุดิบหลักประกอบดวย PVC Resin, PU, PP Foam, Plasticizer, Stabilizer, 

Pigment, เสนดายและผาที่ใชประกบหนังเทียม วัตถุดิบหลักดังกลาวสวนใหญรอยละ 80 เปนการจัดซื้อในประเทศ

จากผูจําหนายวัตถุดิบหลายราย สวนที่เหลือรอยละ 20 เปนการจัดซื้อจากตางประเทศแบบไมเฉพาะเจาะจง ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงไมประสบกับปญหาแหลงจัดซื้อวัตถุดิบหรือการขาดแคลนวัตถุดิบแตอยางใด

• ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตอการใชวัตถุดิบ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตปจจุบันเปนเพียงตัวผลิตภัณฑเพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภค

ในแตละประเภทและลักษณะการใชงาน เชน ความหนา ความคงทน ความยืดหยุน สีและลายตางๆ โดยขบวนการ

ผลิตยังคงใชวัตถุดิบ PVC เปนสวนประกอบสําคัญ โดยจะเปลี่ยนเพียงสวนผสมของวัตถุดิบ เชน การใชสารที่เปน 

Non-Toxic ซึ่งหาไดทั่วไป ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญในการใชวัตถุดิบ

• ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตทั้ง 2 ระบบ ไดแก Calender Process และ Casting Process ซึ่งมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอยมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีระบบการควบคุมมลภาวะในระดับมาตรฐาน โดยมีเครื่องกรองควันระเหย

จาก plasticizer (เครื่อง Mist Eliminator) ที่ทําใหสภาพอากาศในบริเวณรอบๆ มีสภาวะดีขึ้น
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3. ปจจัยความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้ :-
ดานการตลาด

• โครงสรางรายไดหลัก
เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ และบริษัทยอยซึ่งเปนกลุมสินคาประเภทหนังเทียมและแผนผืนพลาสติกเพื่อ

ใชเปนวัสดุตกแตงภายในของอุตสาหกรรมยานยนต ใชในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมรองเทา เครื่องเขียน
แบบพิมพและพลาสติกสบรรจุหีบหอ กวารอยละ 70 ของรายไดมาจากยอดขายในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ดังนั้น 
ภาวะของอุตสาหกรรม และแนวโนมการเติบโตจึงมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังเชน
ในรอบป 2557 ยอดผลิตยานยนตลดลงถึงรอยละ 23.5 สงผลตอการดาํเนินงานของบริษัทฯ ที่มียอดขายลดลงรอยละ 
15.0 อยางไรก็ตามเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีเปาหมายและแผน
การพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อการกาวไปสูการเปนฐานการผลิตยานยนตในภูมิภาคนี้ จึงนับไดวาเปนจุดแข็งในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการทําธุรกรรมการคากับกลุมอุตสาหกรรมชั้นนํามาไดอยางมั่นคงและตอเนื่อง

• การแขงขันทางดานราคา
ผลิตภัณฑหนังเทียมและแผนผืนพลาสติกทั้งชนิดแข็งและยืดหยุน (Rigid and Flexible) โดยทั่วไปเปนสินคา

ประเภทคอมโมดิตี้ซึ่งการแขงขันดานราคาจะมีคอนขางสูง ยกเวนกลุมสินคาที่มีความตองการผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติเฉพาะ อาทิ สินคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรชั้นดี อุตสาหกรรมรองเทา
กีฬาคุณภาพสูงเปนตน ซึ่งยอดขายสินคาของบริษัทฯ สวนใหญอยูในกลุมอุตสาหกรรมที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติเฉพาะ การแขงขันระหวางผูผลิตทางดานราคาสินคาจึงมีไมมาก หากแตเนนไปท่ีคุณภาพและการ
บริการเปนปจจัยหลักซึ่งแมสวนตางของราคา (Margin) ที่ไดจะไมสูงมากนัก แตจะไดประโยชนจากปริมาณการซื้อ
และความตอเนื่องของระยะเวลาการสั่งซื้อสินคาเปนสําคัญ ในขณะที่ยอดขายรอยละ 30 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
เปนสินคาในกลุมคอมโมดิตี้ซึ่งยังคงมีการแขงขันทางดานราคาคอนขางสูง

ดานการผลิต
• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต
การผลิตหนังเทียมและแผนผืนพลาสติกโดยทั่วไปจะมีกระบวนการผลิตหลัก 2 แบบ  คือ  การขึ้นรูปแบบใช

ลูกกลิ้ง (Calendering Process) และการขึ้นรูปแบบหลอเหลวบนแมพิมพ (Casting Process) ปจจุบันเทคโนโลยีการ
ผลิตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก 2 ระบบนี้ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระบวนการผลิตทั้งสองระบบสามารถรอง
รับกับความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน

• กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญตางหันมาใหความสําคัญตอการผลิตและนําเสนอสินคาและบริการ

ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมยานยนตมีการผลิตรถประหยัดพลังงาน พัฒนาเครื่องยนตที่ปลอย
มลพิษต่ํา มีการใชวัสดุที่ไมมีสารประกอบที่เปนพิษ หรือการใชวัสดุที่สามารถรีไซเคิลเปนตน สงผลใหผูผลิตที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมดังกลาวตองปรับตัวใหทันกับกระแสรักษโลกดังกลาว บริษัทฯ ไดตระหนักถึงแนวโนมและความสําคัญ
ในเรื่องดังกลาวมาโดยตลอด โดยไดมีการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต ตลอดจนปจจัยในการผลิต วัตถุดิบ
ที่ไมมีองคประกอบของสารที่เปนพิษ (Non Toxic) ซึ่งสอดคลองกับความตองการของลูกคา สงผลใหปจจัยความเสี่ยง
ในเรื่องดังกลาวมีผลกระทบตอบริษัทฯ ไมมากนัก
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ดานการเงิน
สภาพคลองทางการเงิน จากภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศในรอบป 2557 ที่ยังไมฟนตัวสงผล

ใหยอดขายของบริษัทฯ และบริษัทยอยลดลงอยางมาก จึงสงผลกระทบตอกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพื่อการลง
ทุนและเพื่อการชําระหนี้ ประกอบกับขอจํากัดในดานการจัดหาแหลงเงินทุน ทั้งจากเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูฯ และ
สภาพของตลาดเงินและตลาดทุน ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงมีความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงินจนกวา
ภาระหนี้เงินกูระยะยาว ซึ่งปจจุบันคงเหลือ 177.5 ลานบาท จะสามารถชําระไดครบถวนตามสัญญาฯ ในป 2559

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ในรอบป 2557 การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่

ชะลอตัวลงอยางมากในทุกภาคสวน อันเปนผลกระทบมาจากปญหาภายในและภายนอกประเทศ ทั้งจากสถานการณ
ทางการเมืองในชวงครึ่งแรกของป ราคาสินคาเกษตรที่ตกต่ํา ภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่อยูในระดับสูง การทองเที่ยวและ
การบริการลดลง กอปรกับภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ออนแอและฟนตัวชาสงผลใหการ
สงออกสินคาและบริการมีแนวโนมหดตัวลง ทําใหเศรษฐกิจไทยในป 2557 สามารถขยายตัวไดเพียงไมเกินรอยละ 1.0

ในดานภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังคงหดตัวลงจากปกอนหนาเชนกัน โดยเฉพาะการผลิตเพื่อขายในประเทศ
อันเปนผลมาจากอุปสงคในประเทศที่ฟนตัวคอนขางชา อาทิ ภาคอุตสาหกรรมยานยนตที่มียอดการผลิตในป 2557 
จํานวน 1.88 ลานคัน ลดลงถึงรอยละ 23.5 จากยอดการผลิตที่ 2.45 ลานคันในปกอนหนา โดยยอดขายรถยนตใน
ประเทศมีสัดสวนลดลงมากที่สุดถึงรอยละ 33.7 ในขณะที่การสงออกรถยนตยังคงสงออกไดเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 เปนผล
กระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งจากภาวะอุตสาหกรรมยานยนตที่ชะลอตัวดังกลาวสะทอนมาถึงยอดขายของ
บริษัทฯ และบรษิัทยอยที่มียอดขายรวมลดลงอยางมากเชนกัน

อยางไรก็ตาม ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2558 คาดวาจะสามารถกลับมาเติบโตไดรอยละ 4.0 ตาม
แนวโนมฟนตัวดีขึ้นตั้งแตชวงปลายป 2557 จากแรงกระตุนดานการใชจายของภาครัฐในโครงการลงทุนตาง ๆ การ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมฟนตัวขึ้น และนโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจน 
การทองเที่ยวที่ดีขึ้นจากจํานวนนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณทางการเมืองภายในประเทศได
คลี่คลายลง การสงออกและการบริการอาจจะยังคงมีขอจํากัดในการขยายตัวซึ่งขึ้นอยูกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจของประเทศคูคา ในขณะที่ภาคการผลิตจะกลับมาเติบโตไดอีกครั้ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตที่
คาดวาจะสามารถกลับมาผลิตรถยนตไดในระดับ 2.2 ลานคันในป 2558 โดยจะเปนการสงออกจํานวน 1.1 - 1.2 ลาน
คัน สวนที่เหลือเปนการขายในประเทศ จากแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวมยอมสงผลดีตอการลงทุนและการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการบริการ การบริโภคของภาคครัวเรือน  รวมทั้งผลดําเนนิงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยที่ดีขึ้น
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

4.1  ทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบดวยที่ดิน อาคารและเครื่องจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ :-

4.1.1  ที่ดินและอาคาร

ทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน

 บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) :
ที่ดิน

 (1) ที่ดินโรงงานที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

       พื้นที่จํานวน 15 ไร 2 งาน 18 ตารางวา

 (2) ที่ดินโรงงานที่ 2 ถนนบางปลา ตําบลบานเกาะ

       อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

          พื้นที่จํานวน 85 ไร 1 งาน 47.3 ตารางวา

เจาของกรรมสิทธิ์

เจาของกรรมสิทธิ์

2.17

158.43

จดจํานอง

เปนหลักประกัน

การใชวงเงินสินเชื่อ

กับสถาบันการเงิน

อาคาร

 (1) อาคารโรงงานและสํานักงานโรงงานที่ 1

          เลขที่ 40 หมู 7 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย

          อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

 (2) อาคารโรงงานและสํานักงานโรงงานที่ 2

       เลขที่ 89/1 - 2  หมู 4 ถนนบางปลา

    ตําบลบานเกาะ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

 (3) อาคารโรงงานและสํานักงาน เลขที่ 87/9 หมู 4

        ถนนบางปลา ตําบลบานเกาะ

          อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เจาของกรรมสิทธิ์

เจาของกรรมสิทธิ์

เจาของกรรมสิทธิ์

11.20

168.45

15.08

จดจํานอง

เปนหลักประกัน

การใชวงเงินสินเชื่อ

กับสถาบันการเงิน

 บริษัทยอย

       (ก)  บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด - ไมมี - - ไมมี - - ไมมี -

      (ข)  บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด - ไมมี - - ไมมี - - ไมมี -

       (ค)  TNV Plastics (Proprietary) Limited - ไมมี - - ไมมี - - ไมมี -

       (ง)   บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด : - ไมมี - - ไมมี - - ไมมี -
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4.1.2  เครื่องจักร

บริษัท เครื่องจักรที่มีมูลคาตามบัญชี

เกินกวารอยละ 10.00 ของสินทรัพยรวม

 บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) - ไมมี -

 บริษัทยอย

       (ก) บริษัท ทวีวัฒนาโลจิสติกส จํากัด - ไมมี -

       (ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด - ไมมี -

       (ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited - ไมมี -

       (ง) บริษัท ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี จํากัด - ไมมี -

4.2 มูลคาสินทรัพยสุทธิ
    มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ :-

บริษัท มูลคาสุทธิ (ลานบาท)

 บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) 1,328.62

 บริษัทยอย

       (ก)  บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด 1.84

       (ข)  บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด 96.18

        (ค)  TNV Plastics (Proprietary) Limited 74.93

       (ง)  บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด 32.74

4.3 การใหเชาทรัพยสินระยะยาว
4.3.1 บริษัทฯ ไดนําที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหเชากับบริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยทํา

สัญญาเชาครั้งละ 3 ป สัญญาเชาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเมื่อ

ครบกําหนดตามสัญญาจะตออายุสัญญาเชาออกไปทุกๆ 3 ป เมื่อผูเชาไมละเมิดขอตกลงในสัญญา

และจะมีการเพิ่มอัตราคาเชาขั้นต่ํารอยละ 5.00 ของการตออายุสัญญาเชาทุก 3 ป หรืออาจมากกวา

รอยละ 5.00 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจ

4.3.2 บริษัทฯ ไดนําที่ดินเปลาใหเชากับบริษัท ซันพรีน (ประเทศไทย) จํากัด โดยทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาว

15 ป สัญญาเชาที่ดินดังกลาวเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจะมีการ

เพิ่มอัตราคาเชารอยละ 5.00 ในทุก ๆ 3 ป
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4.4  เงินลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว

(ลานบาท)

%

การถือหุน

ตนทุนเงิน

ลงทุน

(ลานบาท)

มูลคาเงิน

ลงทุน

(ลานบาท)

4.4.1  บริษัท ทวีวัฒนา

     โลจิสติกส จํากัด

ลงทุน

และใหบริการ

3.00 99.99 2.99 -

4.4.2  บริษัท ไทยนาม-

 เคียววา จํากัด

ผลิตและจําหนาย

PVC/PP Foam

40.00 50.00 20.00 20.00

4.4.3  TNV Plastic

          (Proprietary)

           Limited

ผลิตนําเขา

และสงออก

ผลิตภัณฑ

โพลีไวนิลคลอไรด

(PVC)

1 ลานแรนด

หรือ

4.28 ลานบาท

100.00 4.28 4.28
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย
ในป 2557 บริษัทฯ ไมมีคดีที่มีผลกระทบทางดานลบ หรือคดีที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

6.1 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)

Thai Nam Plastic Public Company Limited

ชื่อยอหลักทรัพย : TNPC

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000769

ทุนจดทะเบียน : 299,548,060 บาท

แบงเปนหุนสามัญจํานวน 59,909,612 หุน

มูลคาหุนละ 5 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 299,547,065 บาท

แบงเปนหุนสามัญจํานวน 59,909,413 หุน

มูลคาหุนละ 5 บาท

ประเภทธุรกิจ : -  ผลิตและจําหนายหนังเทียมและแผนผืนพลาสติกสําหรับ

   อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมรองเทากีฬาและอุปกรณ

   กฬีาทุกชนิด อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องหนังแฟชั่น

-  ผลิตและจําหนายผลิตแผนผืนพลาสติกชนิดออน

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 40 หมูที่ 7 ถนนเพชรเกษม กิโลเมตร 23

และโรงงานที่ 1 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทรศัพท : (66 2) 810 3000, 420 9968-74

โทรสาร : (66 2) 810 3933, 420 1827, 420 9967

ที่ตั้งโรงงานที่ 2 : เลขที่ 89/1-2 หมูที่ 4 ถนนบางปลา กิโลเมตร 3

ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท : (66 34) 468 102-8, 830 325-8,

(66 34) 830 712, 830 715-9

โทรสาร : (66 34) 468 101, 468 109-10

web site : www.thainam.com

e-mail address : sales@thainam.com,

custserv@thainam.com
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ขอมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทยอย

 (ก)   บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด

   มีทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคาแลว 3,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 300,000 หุน มูลคาหุนละ 10 

บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 299,970 หุน หรือรอยละ 99.99 มีธุรกิจหลักดานการลงทุนและจําหนายผลิตภัณฑ

พลาสติก มีที่ตั้งสํานักงานอยูที่ :-

     ที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่ 40 หมูที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทรศัพท : (66 2) 810 3000, 420 9968-74

โทรสาร : (66 2) 810 3933, 420 1827, 420 9967

(ข)     บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด

          มีทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคาแลว 40,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 4,000,000 หุน มูลคา หุนละ 10 

บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 2,000,001 หุน หรือรอยละ 50.00 มีธุรกิจหลักผลิตและจําหนายสินคา PVC/PP 

Foam และ TPO (Thermo Plastic Olefin) ซึ่งใชในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต เชน ใชทําแผงประตูขางรถยนต นอก

จากนี้ยังประกอบธุรกิจ cut sheet ใหกับกลุมบริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)

           บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด มีที่ตั้งโรงงานและสํานักงานที่ :-

1.  ที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่ 40 หมูที่ 7 ถนนเพชรเกษม กิโลเมตร 23 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทรศัพท : (66 2) 810 3000, 420 9968-74

โทรสาร : (66 2) 810 3933, 420 1827, 420 9967

2.  ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 89/1 หมูที่ 4 ถนนบางปลา กิโลเมตร 3 ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท : (66 34) 468 102-8, 830 325-8, 830 712, 830 715-9

โทรสาร : (66 34) 468 101, 468 109-10
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 (ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

          เปนบริษัทยอยในตางประเทศซึ่งมีทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคาแลว 1,000,000 แรนด หรือ 4.28 ลานบาท 

แบงออกเปนหุนสามัญ 1,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100.00 มีธุรกิจหลักผลิต นําเขาและสงออกผลิต

ภัณฑโพลีไวนิลคลอไรด (PVC) โดยมีที่ตั้งโรงงานและสํานักงานอยูที่  :-

เลขที่ 1106 อาคาร คอรทยารด แกนทส เซ็นเตอร

โซเมอรเซ็ท เวสท 7140

ประเทศแอฟริกาใต

 (ง)  บริษทั ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด

          มีทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคาแลว 214,196,650 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 21,419,665 หุน มูลคาหุนละ 

10 บาท โดยบริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด (บริษัทยอย) ถือหุนจํานวน 21,269,665 หุน หรือรอยละ 99.30 มีธุรกิจ

หลักผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกแข็งกึ่งสําเร็จรูป (Semi-Rigid PVC) ทั้งชนิดใส (Transparent Rigid) และ

ชนิดสี (Opaque Rigid) สามารถนําไปประกอบสินคาสําเร็จรูปไดดังนี้ :-

ชนิดใส ใชทําบรรจุภัณฑตางๆ อาทิเชน กลองอาหาร กลองใสชุดชั้นใน กลองใสของเลน

             นอกจากนี้ยังใช ทําแฟมเอกสารและแผงบรรจุยา

ชนิดสี ใชทําตนคริสตมาสต ไมโปรแทรกเตอร ปกแฟมเอกสาร คูลล่ิงทาวเวอร ฯลฯ

บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด มีที่ตั้งโรงงานและสํานักงานที่ :-

1.  ที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่ 40 หมูที่ 7 ถนนเพชรเกษม กิโลเมตร 23

ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทรศัพท : (66 2) 810 3000, 420 9968-74

โทรสาร : (66 2) 810 3933, 420 1827, 420 9967

2.  ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 87/9 หมูที่ 4 ถนนบางปลา กิโลเมตร 3

ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร  74000

โทรศัพท : (66 34) 468 102-8, 830 325-8, 830 712, 830 715-9

โทรสาร : (66 34) 468 101, 468 109-10
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บุคคลอางอิง

1. นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท (66 2) 229 2800
โทรสาร  (66 2) 359 1259
E-mail address : TSDCallCenter@set.or.th

Website : www.tsd.co.th

2. ผูสอบบัญชี

นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท (66 2) 587 8080

โทรสาร  (66 2) 586 0301

3. ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีระศักดิ์  ฉ.โรจนประเสริฐ

สํานักงานกฎหมายและบัญชีจอมทอง 47

เลขที่ 43/55 ซอยวุฒากาศ 47 ถนนริมทางรถไฟ แขวงบางคอ

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท  (66 2) 875 6026-7

โทรสาร   (66 2) 875 6028

4. เลขานุการบริษัท
นางสาวสมสวน  ขอนดอน
บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 40 หมู 7 ถนนเพชรเกษม กม.23 ตําบลออมนอย
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท  (66 2) 810 3935, 810 3000 ตอ 185

โทรสาร   (66 2) 810 3933, 420 5055, 420 1827

E-mail address : somsuank@thainam.com, somsuank@hotmail.com
Website : www.thainam.com

6.2 ขอมูลสําคัญอื่น -ไมมี-
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สวนที่ 2

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

7.1 ทุนจดทะเบียน
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้ :-

 ทุนจดทะเบียนจํานวน 299,548,060 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 59,909,612 หุน
มูลคาหุนละ 5.00 บาท

 ทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 299,547,065 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 59,909,413 หุน
มูลคาหุนละ 5.00 บาท

7.2 ผูถือหุนรายใหญ
ผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัย

สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ :-

ลําดับที่ ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ

1. กลุมนางศิริพร  มังกรกาญจน (2) 8,720,874 14.56

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 5,878,499 9.81

3. นายสมสกุล  อัศวเจริญถาวร 5,060,000 8.45

4. นางสิริวรรณ  ศรีพหล 2,923,168 4.88

5. นางสาวนอย  แซตั้ง 2,709,667 4.52

6. นายไพศาล  สําราญกิจดํารงค 2,309,986 3.86

7. นางสาวอุมาภรณ  สวางวรรณ 2,280,664 3.81

8. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2,271,579 3.79

9. นายมกร  สุวรรณอาภา 2,229,401 3.72

10. นางสาวจันทรแรม ภาสบุตร 1,221,302 2.04

รวม 35,605,140 59.43

อื่นๆ 24,304,273 40.57

รวมทั้งสิ้น 59,909,413 100.00
หมายเหตุ
(1) ที่มา : ศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(2) กลุมนางศิริพร มังกรกาญจน รวมผูถือหุนที่เกี่ยวของ ไดแก นายกอง มังกรกาญจน, นายกฤตศร มังกรกาญจน  
        และนางสาวปยธิดา มังกรกาญจน

การออกหลักทรัพยอื่น - ไมมี –
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นโยบายการจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในแตละปไมเกินอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินไดนิติบุคคลแลว ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินและโครงการลง

ทุนในอนาคต และเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจายเงินปนผลประจําปตองนําเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน

โดยบริษัทฯ มีสถิติการจายเงินปนผลดังนี้ :-

ปที่จายเงินปนผล อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท) จํานวนเงิน (ลานบาท)

2557 0.60 32.68

2556 0.60 29.71

2555 0.10 4.95

2554 0.20 9.90

2553 0.15 7.43

      นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
 (ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด
       บริษัทยอยไมไดกําหนดอัตราการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนเปนที่แนนอน แตจะพิจารณาเปนรายปจาก

กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล

 (ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด

  บริษัทยอยไมไดกําหนดอัตราการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนเปนที่แนนอน แตจะพิจารณาเปนรายปจาก

กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งมีสถิติการจายเงินปนผลดังนี้ :-

ปที่จายเงินปนผล อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท) จํานวนเงิน (ลานบาท)

2557 2.00 8.00

2556 3.75 15.00

2555 3.50 14.00

2554 3.50 14.00

2553 2.50 10.00

 (ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

  บริษัทยอยไมไดกําหนดอัตราการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนเปนที่แนนอน แตจะพิจารณาเปนรายปจาก

กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล

 (ง) บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด
  บริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในแตละปเปนอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
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8. โครงสรางการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 9 ทาน ดังนี้ :-

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯลําดับ
ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง จํานวนครั้ง

ที่ประชุม
จํานวนครั้ง

เขารวมประชุม
1. นางศิริพร มังกรกาญจน ประธานคณะกรรมการ/

กรรมการผูจัดการ
7 7

2. นายกอง มังกรกาญจน กรรมการบริหาร 7 7
3. นายกฤตศร มังกรกาญจน กรรมการบริหาร 3 3
4. นายธวัช ตรีวรรณกุล กรรมการ 7 7
5. นายชัยนันท ลภิธนานุวัฒน กรรมการ 7 7
6. นางสาวปยธิดา มังกรกาญจน กรรมการ 7 7
7. นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน กรรมการอิสระ/

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7 7

8. นายพีรศักดิ์ ประไพพร กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

7 7

9. นายวุฒิพงษ เวชยานนท กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

7 5

หมายเหตุ
(1) ประวัติของคณะกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1
(2) นายชรัตน สวางวรรณ ออกจากตําแหนงกรรมการตามวาระเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
(3) นายกฤตศร มังกรกาญจน เขาดํารงตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(2) แตงตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ กรรมการอํานวย

การปฏิบัติงานโดยใหอยูในความควบคุมของคณะกรรมการและมอบอํานาจอยางหนึ่งอยางใดของคณะกรรมการให
แกกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ กรรมการอํานวยการ และ/หรือ บุคคลอื่นในการใชอํานาจที่ไดรับมอบหมาย

(3) มีอํานาจถอดถอน หรือเพิกถอน เปล่ียนแปลง ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ กรรมการอํานวยการ พนักงาน
บริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจออกจากตําแหนงได และ/หรือ แกไขอํานาจนั้น ๆ ไดเมื่อพิจารณาเห็นวาเปนผูไม
เหมาะสมในอันที่จะจัดการกิจการของบริษัท

(4) มีอํานาจที่จะขายหรือจํานองอสังหาริมทรัพยใดๆ ของบริษัทฯ หรือใหเชาอสังหาริมทรัพยใดๆ ของบริษัทฯ
เปนเวลากวาสามปขึ้นไปหรือนอยกวานั้นก็ได และ/หรือ ใหเพื่อประโยชนแหงธรุกิจของบริษัทฯ

(5) กําหนดอัตราเงินเดือน เงินบําเหน็จรางวัล หรือโบนัสและผลประโยชนอยางอื่นสําหรับพนักงานหรือลูกจาง
บริษัทฯ

(6) แตงตั้งทนายหรือเปนคูความในคดีแพงและคดีอาญา และ/หรือ คดีลมละลายในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการหรือ
ผลประโยชนของบริษัทฯ

(7) วางระเบียบเกี่ยวกับการพนักงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ
(8) กําหนดเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน
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(9) เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฏหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปน
กรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

(10)  เลือกตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร
การแตงตั้งกรรมการ

การแตงตั้งกรรมการของบริษัทฯ กระทําโดยมติที่ประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑ และวิธีการดังนี้ :-
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกกรรมการ ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (1) โดยใชวิธีออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสม
ควรแตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีอยูทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงใหแกคนใดมากนอย
เพียงใดไมได

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก กลาวคือ บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น และ
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ การแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ ยังสามารถกระทําโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวนแตวาระของคณะกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน และบุคคลซึ่งเขามาเปน
กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน

 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ :-

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบลําดับ

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง จํานวนครั้ง

ที่ประชุม

จํานวนครั้ง

เขารวมประชุม

1. นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7 7

2. นายพีรศักดิ์ ประไพพร กรรมการตรวจสอบ 7 7

3. นายวุฒิพงษ เวชยานนท กรรมการตรวจสอบ 7 5

4. นายชัยโรจน คงศิริพาณิชย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 7 7
หมายเหตุ  บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2557 จํานวน 7 คร้ัง

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองเพียงพอ
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน

(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับการมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผู
สอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป   (แบบ 56-1) 
และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอง
ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี

(7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) 
และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอง
ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่นาเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6. จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน
7. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร
8. รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ
(9) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทไดทราบเปนระยะอยางนอย

ไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
(10) ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอ

ไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
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(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร
ไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคน
หนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยได

(11)  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเปาหมาย ใหคณะกรรมการตรวจสอบมี
อํานาจดังตอไปน้ี

อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับฝายจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูจัดการ/หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยว

ของมารวมประชุม ชี้แจง ใหความเห็น หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของและจําเปนไดทุกประการ
อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบภายใน
1. กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท 

และหนวยงานตรวจสอบภายใน
2. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดีความชอบหัวหนาหนวย

งานตรวจสอบภายใน
3. ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน
4. ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยูภายใตการกํากับ และควบคุมโดยตรงของคณะ

กรรมการตรวจสอบ
อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี
1. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
2. เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป เพื่อขอ

รับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุน
3. กําหนดอัตราคาจางในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีเปนผูใหบริการ
4. เมื่อไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการผูจัดการหรือบุคคล

ที่รับผิดชอบในการดําเนินงานไดกระทําความผิด ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
เบื้องตนใหแกสํานักงาน ก.ล.ต. และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผู
สอบบัญชี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมดําเนินการตามที่ผูสอบบัญชีแจงในวรรคกอนใหผูสอบ
บัญชีแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ

อํานาจในสวนอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบผูเกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายในขอบเขตอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคํา
ปรึกษาหารือและใหความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ให
หนวยงานตางๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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8.2   ผูบริหารและโครงสรางการบริหารจัดการ

โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ :-

     ผูสอบบัญชี

ผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการสํานัก

ตรวจสอบกิจการภายใน

ผูอํานวยการ

กลุมขายและ

การตลาด

ผูจัดการสํานัก

นโยบายและ

แผนงาน

ผูจัดการฝาย

ขายในประเทศ

ผูจัดการฝาย

บัญชีและ

การเงิน

ผูจัดการ

ฝายบริหาร

ผูจัดการฝาย

พัฒนาองคกร

และระบบงาน

   เลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการ

ผูจัดการทั่วไป

ผูอํานวยการ

กลุมผลิต

ผูอํานวยฝาย

วิศวกรรม

ผูจัดการฝาย

โรงงาน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูจัดการฝาย

พัฒนาเทคนิค/

ผลิตภัณฑ

ผูอํานวยกลุมคนควา/

พัฒนาเทคนิค/ผลิตภัณฑ

และประกันคณภาพ
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8.3  ผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ :-

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1. นางศิริพร มังกรกาญจน กรรมการผูจัดการ

2. นายกอง มังกรกาญจน ผูจัดการทั่วไป

3. นายวิโรจน อนันตโชติกะกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการ

4. นายประณต คชภักดี ผูอํานวยการกลุมขายและการตลาด

5. นายสุริยะ เรืองสําเร็จ ผูอํานวยการกลุมคนควาวิจัย/พัฒนาเทคนิค/ผลิตภัณฑ/

ประกันคุณภาพ

6. นายเหมสุวรรณ พัดชา ผูอํานายการกลุมผลิต

7. นางสาวอภิรดี ตั้งสาธิต ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ (1) นายชรัตน สวางวรรณ อดีตกรรมการผูจัดการ ออกจากตําแหนงกรรมการ ตามวาระเมื่อ

วันที่ 25 เมษายน 2557
(2)  ประวัติผูบริหารของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติแตงตั้ง นางสาวสมสวน ขอนดอน ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 11 

พฤษภาคม 2553 ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราช
บัญญัติหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
และซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และตามขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหนาที่ตามกฎหมายดังนี้ :-

1. จัดทําและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ
2. จัดทําและจัดเก็บหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําป

ของบริษัทฯ
3. จัดทําและจัดเก็บหนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/ผูบริหาร และสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 

89/14 ใหประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันไดรับรายงาน
5. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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8.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 มีดังนี้ :-

ชื่อ - สกุล ตําแหนง คาตอบแทน (บาท)

กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

นางศิริพร  มังกรกาญจน ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ 120,000 - 120,000

นายกอง  มังกรกาญจน กรรมการบริหาร 120,000 - 120,000

นายกฤตศร มังกรกาญจน กรรมการบริหาร 80,000 - 80,000

นายธวัช  ตรีวรรณกุล กรรมการ 120,000 - 120,000

นายชัยนันท  ลภิธนานุวัฒน กรรมการ 120,000 - 120,000

นางสาวปยธิดา  มังกรกาญจน กรรมการ 120,000 - 120,000

นายวรเทพ  ไวทยาวิโรจน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 120,000 240,000 360,000

นายพีรศักดิ์  ประไพพร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 120,000 120,000 240,000

นายวุฒิพงษ  เวชยานนท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 120,000 120,000 240,000

นายชรัตน  สวางวรรณ อดีตประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ 40,000 - 40,000

รวม 1,080,000 480,000 1,560,000

หมายเหตุ
(1) ที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2557 มีมติอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการไมเกิน 1,320,000 บาท

และคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไมเกิน 480,000 บาท
(2) นายชรัตน สวางวรรณ ออกจากตําแหนงกรรมการตามวาระเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
(3) นายกฤตศร มังกรกาญจน เขาดํารงตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

คาตอบแทนรวมของผูบริหารประจําป 2557 มีดังนี้ :-

 -  คาตอบแทนรวมผูบริหาร    19.05  ลานบาท

 -  รูปแบบคาตอบแทน    เงินเดือนและโบนัส

 -  รูปแบบคาตอบแทนอื่น ๆ    การประกันภัยและประกันสุขภาพ, เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบ

   กองทุนประกันสังคม
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8.6 บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทยอย
จํานวนพนักงานและคาตอบแทนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ :-
บริษัทฯ มีพนักงานรวม 575 คน แยกตามสายงานหลักไดดังนี้ :-

สายงานหลัก จํานวน (คน)

• สํานักบริหาร 13

• กลุมผลิต 388

• ฝายบัญชีและการเงิน 21

• ฝายขาย 16

• กลุมคนควาวิจัย/พัฒนาเทคนิค/ผลิตภัณฑและประกันคุณภาพ 34

• ฝายประสานงาน Logistics 10

• ฝายวางแผนการผลิต 9

• ฝายบริหาร 58

• ฝายพัฒนาองคกรและระบบงาน 26

รวม 575

คาตอบแทนพนักงานรวม 174.32 ลานบาท แยกเปน

• เงินเดือน/คาจาง/โบนัส

• คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก การประกันภัยและประกันสุขภาพ,เงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

162.05 ลานบาท

   12.27 ลานบาท

บริษัทยอย
(ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด - ไมมี -

(ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด
มีพนักงานรวม 21 คน แยกตามสายงานหลักไดดังนี้ :-

สายงานหลัก จํานวน (คน)
• ฝายบริหาร 4
• ฝายโรงงาน 15
• ฝายขาย 2
• กลุมคนควาวิจัย/พัฒนาเทคนิค/ผลิตภัณฑและประกันคุณภาพ -

รวม 21
คาตอบแทนพนักงานรวม 6.11 ลานบาท แยกเปน
• เงินเดือน/คาจาง/โบนัส
• คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก การประกันภัยและประกันสุขภาพ,เงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5.69 ลานบาท
  0.42 ลานบาท

(ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited
มีพนักงานรวม 19 คน และมีคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ของพนักงานรวม 7.93 ลานบาท
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(ง) บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด
มีพนักงานรวม 43 คน แยกตามสายงานหลักไดดังนี้ :-

สายงานหลัก จํานวน (คน)
• ฝายบริหาร 15
• ฝายโรงงาน 27
• ฝายพัฒนาองคกรและระบบงาน 1

รวม 43
คาตอบแทนพนักงานรวม 8.76 ลานบาท แยกเปน
• เงินเดือน/คาจาง/โบนัส
• คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก การประกันภัยและประกันสุขภาพ,เงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

7.99 ลานบาท
  0.77 ลานบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคาของบริษัทฯ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งนําไปสูความมั่นคงยั่งยืน
ขององคกรดังนี้ :-

1. ใหพนักงานไดรับการฝกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสรางความรูความ
สามารถ ตลอดจนการพัฒนาทางเทคนิคตางๆ ในการปฏิบัติงาน

2. สงเสริมใหพนักงานเกิดความรักในองคกรโดยเห็นแกประโยชนสวนรวม ตลอดจนเสริมสรางความสามัคคี
ในพนักงานทุกระดับชั้น

3. สนับสนุนใหพนักงานไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการอยางเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหถูกสุขลักษณะเพื่อใหพนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
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9. การกํากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได ซึ่งสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุนผูมีสวนไดเสียและผู

ที่เกี่ยวของทุกฝายตามแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดปฏิบัติตาม

เกณฑดังกลาวอยางตอเนื่อง

จากความมุงมั่นในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ 

อยางตอเนื่องเปนผลใหในป 2557 บริษัทฯ ไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปตาม

แบบ AGM CHECKLIST ในระดับ “ดีมาก” จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมกับ

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ยังความภาคภูมิใจมาสูพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

สิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุนในฐานะเจาของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกําหนดสิทธิตางๆ ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ ทั้งยังอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนโดยการใชสถานที่จัดประชุมที่
มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก ทั้งนี้ ไดปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย (ก.ล.ต.) รวมกับสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย

นอกจากนี้ยังไดมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่สําคัญบนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.thainam.com ซึ่งมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดทราบขอมูลอยางทั่วถึงและในปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอํานวย
ความสะดวกและสงเสริมสิทธิของผูถือหุนดังนี้ :-

« บริษัทฯ ไดมอบหมายใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนของบริษัทฯ
เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมท้ังเอกสารขอมูลประกอบการประชุมในแตละวาระใหผูถือหุน
ทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน พรอมทั้งเผยแพรขอมูลเชนเดียวกันนี้บนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งรูป
แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษกอนวันประชุม 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

« บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนลวง
หนาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ โดยผานชองทาง
ระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ

« บริษัทฯ ไดใหขอมูลในหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งแจงวาระในการประชุมอยางชัดเจน ทั้งวาระพิจารณา
แตงตั้งกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทน วาระการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ
บัญชี และวาระการจายเงินปนผล ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการนําเสนอขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบเพื่อการตัด
สินใจของผูถือหุน
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« ในการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ จะดําเนินตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ
และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบ
ฉันทะใหเขารวมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพรอมทั้งสงแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะตามที่
กฎหมายกําหนดใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

« บริษัทฯ ไดเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
« คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคนไดดังที่ปรากฏ

ในแบบหนังสือมอบฉันทะที่จัดสงใหกับผูถือหุน
« ในการประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจ

สอบ และผูสอบบัญชีรับอนุญาต พรอมทั้งนําผูบริหารเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามตอที่
ประชุมผูถือหุน โดยประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิซักถามอยางเทาเทียมกันโดยไดบันทึก
ประเด็นซักถามแลวขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมดวย

« บริษัทฯ ไมมีนโยบายลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลของบริษัทฯ และการเขารวมประชุมผูถือ
หุน เชน การไมแจกเอกสารสําคัญเพิ่มเติมในการประชุมผูถือหุนอยางกระทันหันหรือการไมเพิ่มวาระการ
ประชุมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาและไมจํากัดสิทธิของผูถือ
หุนในการเขารวมประชุมสาย เปนตน

« คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใชขอมูลภายในของ
บริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชนแกตนเอง หรือผูอื่นในทางมิชอบ

« เลขานุการบริษัท และทีมงานไดรับมอบหมายใหจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนที่มีสาระสําคัญครบถวน
สมบูรณ โดยไดจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบน
เว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมแลวเสร็จ

« คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการเปดเผยขอมูลของผูมีสวนไดเสียและกําหนดมาตรการปอง
กันมิใหผูมีสวนไดเสียเขารวมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาในวาระที่สําคัญ

« ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดแจกบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน เพื่อใชสําหรับลงคะแนนในวาระที่สําคัญ
เชน การทํารายงานเกี่ยวโยง การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ทั้งนี้ เพื่อความโปรงใสและ
ตรวจสอบไดในกรณีที่มีขอโตแยงภายหลัง

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน เชน ผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทฯ พนักงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอย และผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ลูกคา คูแขง เจาหนี้
ภาครัฐ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม อันจะเปนประโยชนตอการดาํเนินงาน
และสรางความเชื่อมั่นใหเกิดตอบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงใหแกบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันและสรางความสําเร็จในระยะยาวดังนี้ :-

(ก) ผูถือหุน
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอยางมั่นคง มีความสามารถในการ

แขงขัน โดยคํานึงถึงสภาวะการณในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกผูถือหุนในระยะยาว โดยบริษัทฯ มี
การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสเปนธรรม และพยายามอยางเต็มที่ในการปกปองทรัพยสินของบริษัทฯ
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(ข) พนักงาน
บริษัทฯ ถือวาพนักงาน และผูบริหารเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให

เจริญเติบโตไปขางหนา ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเปนธรรม พรอมทั้งกําหนดคา
ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เชน สวัสดิการรถรับสงพนักงาน สวัสดิการโรงอาหาร เครื่องแบบพนักงาน ประกัน
อุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจําปและหองพยาบาล เปนตน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสงเสริมใหพนักงานไดพัฒนาความสามารถ โดยจัดใหพนักงานไดรับการอบรมและเสริม
ความรูเพิ่มเติมในสวนงานที่รับผิดชอบ พรอมทั้งใหพนักงานไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของบริษัทฯ รวมกับผู
บริหารเพื่อตระหนักถึงความสําคัญของตนเองที่บริษัทฯ มอบใหและเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

(ค) ลูกคา
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพรวมถึงการใหบริการที่ประทับใจเพื่อตอบสนอง

ตอความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง และคํานึงถึงสิทธิประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ โดยบริษัทฯ ไดมีการฝก

อบรมพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ใหมีความเขาใจและยึดมั่นในความเปนธรรม ทั้งดานราคาและคุณภาพสินคา รักการ

บริการและความซื่อสัตย

(ง) คูแขง

บริษัทฯ มีการประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันทางธุรกิจที่ดี และไมใชวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคู

แขงทางการคา
(จ) ชุมชนและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในชุมชน เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนที่ยอม

รับและสามารถอยูรวมในสังคมไดอยางยั่งยืนตลอดไป บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกองควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมอยางเครงคัด พรอมทั้งยังสงเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการใหความชวยเหลือตอสังคมอยางสม่ําเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการทําประโยชนตอชุมชน สังคม และศาสนา เชน มอบ
ทุนการศึกษาแกเยาวชนในโรงเรียนละแวกใกลเคียงกับบริษัทฯ และมอบส่ิงของอุปกรณกีฬาใหแกเด็กเพื่อจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแหงชาติทุกป

ในป 2557 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงินและขาวสาร

ตางๆ อยางถูกตอง ครบถวน สม่ําเสมอ ทันเวลา และโปรงใสเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกําหนด ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกัน และมีความนาเชื่อถือดังนี้ :-

« บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ

56-2) ตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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« คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดทํา

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งถือปฏิบัติอยาง

สม่ําเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอไวในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูตรวจสอบและมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู

ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกลาว

« บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ และมี

การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน (up to date) เปนระยะๆ

« บริษัทฯ มีสํานักบริหารเพื่อทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุนและผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและหนวย

งานภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถติดตอขอทราบขอมูลไดจาก

  นางสาวสมสวน  ขอนดอน

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท  (66 2) 810 3935 หรือ 02 810 3000 ตอ 185

โทรสาร   (66 2) 810 3933, 02 420 1827 และ 02 420 5055

E-mail address : somsuank@thainam.com, somsuank@hotmail.com

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(ก) โครงสรางของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ มี 9 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน กรรมการที่ไมไดเปนผู
บริหาร 3 ทาน และมีกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน จากกรรมการอิสระ
ซึ่งมีรายชื่อแสดงไวในสวนของคณะกรรมการหนา 65 – 68 ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1)
ฉบับนี้

 ขบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ
ยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
สวนนอยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไวโดยแจงผูถือหุนทราบผานระบบการเผยแพรขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปดวยผูที่มีความรู มีความสามารถ มีประสบการณและความเชี่ยวชาญที่
หลากหลายวิชาชีพ อันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะ
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหนด

 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระรวม 3 ทาน หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะตามที่ พ.ร.บ. หลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว

 บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. และตลาดหลัก

ทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการถือหุนของบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทฯ

ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 ผูบริหารระดับสูงที่จะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ กอน
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 บริษัทฯ มีผูรับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท ที่เปนพนักงานประจํา และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ

หนาที่ของผูบริหารแตละระดับในแตละสายงานไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร โดยมีการ

แบงแยกอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในระดับตางๆ
(ข) คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน
ตามความจําเปนตอสถานการณ โดยปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดตั้งเพียงคณะเดียว คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระ

(ค) บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความเห็นชอบในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบ
ประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหารและฝายจัดการมีการอนุมัติและ
หรือดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผล

 คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดใหมีระบบ
ใหมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องตางๆ อยาง
สม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะๆ

(ง) นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
 บริษัทฯ ไดยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจและเพื่อเปนการสื่อสารใหพนักงานทุกคนไดทราบ
และเขาใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทฯ และผูถือหุนคาดหวัง ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงไดประกาศนโยบายจริยธรรมธุรกิจทั้งตอผูถือหุน ตอลูกคา ตอพนักงาน ตอคูคาและ/หรือ
ตอเจาหนี้ ตอคูแขงทางการคา ตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังประกาศนโยบายจรรยาบรรณของ
พนักงานเพื่อใหพนักงานยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติทั้งตอตนเอง ตอลูกคา ตอผูที่เกี่ยวของ ตอองคกร
และสังคมโดยสวนรวม

(จ) รายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 คณะกรรมการบริษัทฯ ฝายจัดการ และผูถือหุนไดพิจารณา และจัดระบบในการขจัดความขัดแยง
ของผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางมีเหตุผลและเปนอิสระภายในกรอบจริย
ธรรมที่ดี รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน

(ฉ) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทฯ ไดจัดทํา ทบทวน และพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่องระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการ
ควบคุมทางการเงิน การดําเนินงานและการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในอยูตลอดเวลา

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางมาก ไดกําหนดใหผูบริหาร
จากทุกหนวยงานรวมกันประเมินความเสี่ยงของกิจการใหครอบคลุมทั้งองคกรโดยมีการกําหนด
มาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง

(ช) การประชุมคณะกรรมการ
 กรรมการทุกทานสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ ถาการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
มีคะแนนเสียงเทากัน ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาดได
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 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะ
กรรมการและเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมคณะ
กรรมการได

 เลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้งแจงระเบียบวาระการ
ประชุม และสงเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการกอนการประชุม 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลา
ศึกษาและพิจารณาขอมูลที่จะใชในการตัดสินใจไดอยางเพียงพอ

 เลขานุการบริษัทเปนผูจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการ โดยมีสาระสําคัญที่ครบถวนและมีระบบ
การจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการไวอยางเปนระเบียบและครบถวน 
พรอมจะใหคณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบไดตลอดเวลาโดยไมสามารถแกไขรายงานโดย
ไมผานที่ประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมการมีการกําหนดประชุมปกติเปนประจํา 7 คร้ัง ตอป โดยกําหนดจํานวนครั้งของการ
ประชุม วัน เวลา สถานที่ประชุมไวลวงหนาในแตละป เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถจัดตาราง
ของตนใหสามารถเขารวมประชุมไดโดยพรอมเพียงกัน

(ซ) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 บริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับ
เหมาะสม และไดขออนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปน
กรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมตามสัดสวน

 ในป 2557 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตามท่ีไดเปดเผยในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) แลว

 เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ดังนั้น การประเมินผลงานของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผูจัดการเพื่อกําหนดคาตอบแทนใหในแตละป จึงเปนหนาที่
ของคณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการไมอยู
ในที่ประชุมของการพิจารณาดังกลาว

(ฌ)  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหความรูแกกรรมการอยางตอเนื่อง โดยสงเขารวมอบรมหลักสูตรของสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อใหเขาใจถึงบทบาทของกรรมการและ

ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูไปดวย

 บริษัทฯ สงเสริมการใหความรูแกผูบริหารและผูเกี่ยวของ เชน เลขานุการบริษัท เจาหนาที่ตรวจสอบ

กิจการภายใน เปนตน โดยสงเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

เพื่อเพิ่มพูนความรูและเทคนิคใหมๆ อยูตลอดเวลา

(ญ)  แผนการสืบทอดงาน
 บริษัทฯ มีแผนดําเนินการดานการสืบทอดงานโดยมีการกําหนดบุคคลากรที่มีความรู ความสามารถ

และประสบการณที่จะเขามาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงที่สําคัญซึ่งสามารถรับชวงการบริหาร

งานของบริษัทฯ ตอไปในอนาคตอยางเหมาะสม
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9.2 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยดังนี้ :-
(ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด

มีนโยบายการบริหารในลักษณะเดียวกับของบริษัทฯ โดยคณะผูบริหารเปนชุดเดียวกัน

(ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด
มีผูแทนของบริษัทฯ เปนกรรมการรวม 3 ทาน เพื่อรวมกําหนดนโยบายการบริหารและดําเนินธุรกิจ

ซึ่ง 1 ในผูแทนของบริษัทฯ ทําหนาที่เปนกรรมการผูจัดการ

(ค)  TNV Plastics (Proprietary) Limited
มีนโยบายการบริหารในลักษณะเดียวกับของบริษัทฯ โดยคณะผูบริหารเปนชุดเดียวกัน

(ง)  บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด
มีนโยบายการบริหารในลักษณะเดียวกับของบริษัทฯ โดยคณะผูบริหารเปนชุดเดียวกัน

คณะกรรมการของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยบุคคลดังนี้ :-

(ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1. นายชรัตน สวางวรรณ กรรมการผูจัดการ

2. นางศิริพร มังกรกาญจน กรรมการรองผูจัดการ

3. นางสาวอภิรดี ตั้งสาธิต กรรมการ

 (ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1. นายทากาชิ โฮริเอะ ประธานกรรมการ

2. นายชรัตน สวางวรรณ กรรมการผูจัดการ

3. นางศิริพร มังกรกาญจน กรรมการรองผูจัดการ

4. นายประเสริฐ มังกรกาญจน กรรมการ

5. นายโยจิ มาซึดะ กรรมการ

6. นายโนบุฮิโร โออิชิ กรรมการ

 (ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1. นายกอง มังกรกาญจน กรรมการผูจัดการ

2. นางสาวอภิรดี ตั้งสาธิต กรรมการ
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 (ง) บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1. นางศิริพร มังกรกาญจน กรรมการผูจัดการ

2. นายกอง มังกรกาญจน กรรมการบริหาร

3. นายธวัช ตรีวรรณกุล กรรมการ

4. นายชัยนันท ลภิธนานุวัฒน กรรมการ
       หมายเหตุ  ผูบริหารเปนผูบริหารชุดเดียวกับบริษัทฯ

9.3 การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายหามไมใหกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสา

ธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่น ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยมีวิธีการกํากับดูแล
กรรมการและผูบริหารในการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชประโยชนของตนเองหรือของบุคคลอื่นดังนี้ :-

1. บริษัทฯ ไดแจงใหผูบริหารเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะรวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 
59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

2. บริษัทฯ มีขอกําหนดหามนําขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ 
เปดเผยแกบุคคลภายนอกที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของ หากไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวถือวาเปนการผิด
วินัยของบริษัทฯ ตองมีโทษทางวินัย

9.4 ผูสอบบัญชีและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในป 2557 บริษัทฯ มีผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีไดรับคาตอบแทนจากการสอบบัญชีในบริษัทฯ และ

บริษัทยอยดังนี้ :-

บริษัท ผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี
(บาท)

 บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

860,000.-

 บริษัทยอย :
 บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
70,000.-

       บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

270,000.-

        TNV Plastics (Proprietary) Limited นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

100,000.-

        บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

310,000.-

รวมทั้งส้ิน 1,610,000.-

คาบริการอื่น - ไมมี -
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR )

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่มุงเนนการ
ดําเนินกิจกรรมภายในองคกรและกิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเนื่องและไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมมา
ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินกิจการมา 45 ป โดยไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมากําหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมมาโดย
ตลอด บริษัทฯ ไดนําแนวทางปฏิบัติตามหลักการ 8 ขอ ซึ่งไดแก

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติตามตอแรงงานอยางเปนธรรม
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม

และผูมีสวนไดเสีย
มาใชเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน พรอมท้ังสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ใหเกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางยั่งยืนดังนี้ :-
ผูถือหุน
บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไวเปนลายลักษณอักษร

รวมทั้งคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน (Business Ethice and Code of Conduct) เพื่อใหคณะ
กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน รวมกันขับเคลื่อนธุรกิจใหดําเนินไปตามกรอบกติกาที่เปนธรรมและคุมครองสิทธิที่มี
ตามกฏหมายของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

พนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายดูแลและปฏิบัติตอพนักงานเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกันดวยการปฏิบัติตอพนักงาน

ทุกระดับอยางเทาเทียมและเปนธรรม พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใหดียิ่งขึ้น

ลูกคา
บริษัทฯ มุงสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาดวยการผลิตสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลตรงกับความ

ตองการของลูกคาและบริการสงมอบสินคาตามกําหนด โดยคํานึงถึงสิทธิประโยชนของผูบริโภคเปนสําคัญ ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตยและความเปนธรรมทั้งดานคุณภาพและราคาของสินคา

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนดวยการสรางสัมพันธอันดีควบคูกับการ

พัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนใกลเคียงอยางตอเนื่อง ในป 2557 ไดมอบทุนการศึกษา
และการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติใหกับนักเรียนโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนดานการศึกษา
และเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับเยาวชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศาสนา ซึ่งบริษัทฯ และพนักงานได
รวมทอดกฐินสามัคคีกับวัดในชุมชนใกลเคียงเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง
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บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงกระบวน

การผลิตและใชวัตถุดิบที่ไมมีสวนประกอบของสารที่เปนพิษตอส่ิงแวดลอม (Non Toxic) จนไดสินคาที่ตรงกับความ

ตองการของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดปลูกฝงพนักงานใหมีสวนชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและใชพลังงานอยาง

คุมคาจนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติรักษาสิ่งแวดลอมดวยโครงการอนุรักษพลังงานเพื่อสนับสนุนและปลูกฝงพนักงานใน

การใชพลังงานและทรัพยากรในองคกรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและรูคุณคา

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ มีความโปรงใส ความเทาเทียมกัน และมีความเปนธรรมตอผูมีสวน

ไดเสีย โดยไดกําหนดเปนหัวขอสําคัญในคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เพื่อเปนแนวทางใหกับผู

บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดศึกษาเพื่อเตรียมดําเนินการพิจารณาการ

แสดงเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Private Secrtor Collective

Action Coalition Against Corruption) ตอไป
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดยไดจัดทํา ทบทวนและ
พัฒนาระบบการควบคุมภายใน ทั้งระบบการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 5 องคประกอบหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยูตลอดเวลา 
ดังนี้ :-

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม จัดใหมีสภาพแวดลอมซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได
ตามที่มุงหวังทั้งการจัดโครงสรางองคกร การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ การกําหนดนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษรและอื่นๆ

2. การประเมินความเสี่ยง จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก และความเสี่ยงจากปจจัย
ภายในเปนระยะเพื่อทบทวนและปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ

3. กิจกรรมการควบคุม จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่ดีใหมั่นใจวาขอมูลทางบัญชี ขอมูลสารสนเทศ และ
รายงานของบริษัทฯ ถูกตองสมบูรณ มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติ และมีระดับการอนุมัติรายการที่
เหมาะสม โดยมีการกําหนดวิธีปองกันและคนหาการสูญหายของทรัพยสิน และมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของถูกตองครบถวน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล จัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารขอมูล โดยได
พัฒนาระบบสารสนเทศและทบทวนปรับปรุงใหทันตอสถานการณตลอดเวลา

5. ระบบการติดตามและประเมินผล จัดใหมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลเปาหมายตามที่
บริษัทฯ ไดวางไวเพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลง รวมทั้งสอบทานรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในจาก
ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบกิจการภายในเปนระยะ

หัวหนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้งให นายชัยโรจน คงศิริพาณิชย เขาดํารงตําแหนงผูจัดการสํานักตรวจสอบ

กิจการภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาดานบัญชี และเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณดาน
การตรวจสอบบัญชีมาเปนเวลานาน และมีความเขาใจกิจกรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาเปนอยางดี จึงเห็นวามี
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมและครบถวน

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงผูจัดการสํานักตรวจสอบกิจการภายใน
ของบริษัทฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของผูจัดการสํานักตรวจสอบกิจการ
ภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหวางกัน

ในระหวางป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีระบุไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดมีดังนี้ :-

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ รายการและยอดคงคาง  (หนวย : พันบาท)
1. บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด
     ดําเนินธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก
     โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99  และมี
      กรรมการรวมกัน

บริษัทฯ ขายสินคาใหกับบริษัท
ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด
ในราคาตลาด

- รายไดจากการขายสินคา
- ลูกหนี้การคา

1,318
54

2. บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด
     ดําเนินธุรกิจผลิต PVC Foam Sheet,
     TPO และจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก
     โดยบริษัทฯ ถือหุน รอยละ 50.00
     และมีกรรมการรวมกัน

บริษัทฯ ขายสินคาในราคาตลาด,
ใหเชาอาคารโรงงาน  และให
บริการตามราคาตกลงรวมกัน
ตามสัญญาแกบริษัท ไทยนาม-
เคียววา จํากัด

- รายไดจากการขายสินคา
- รายไดคาเชา
- รายไดอื่น
- ซื้อสินคา
- คาใชจายในการผลิต
- ลูกหนี้การคา
- ลูกหนี้อื่น
- เจาหนี้การคา

 256,210
2,160
2,951

120
3,012

38,311
380
318

3. TNV Plastic (Proprietary) Ltd.
    ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
    โพลีไวนิลคลอไรด โดยบริษัทฯ ถือหุน
     รอยละ 100 และมีกรรมการรวมกัน

บริษัทฯ  ขายสินคาในราคาทุน
บวกกําไรรอยละ 5-30  และให
กูยืมเงินเพื่อใชดําเนินงานโดยมี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามแก
TNV Plastic (Proprietary) Ltd.

- รายไดจากการขายสินคา
- ดอกเบี้ยรับ
- ขายสินทรัพย
- ลูกหนี้การคา
- เงินใหกูยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยคางรับ
- กําไรจากการขายสินทรัพย

24,484
3,160

168
53,062
96,279
18,499

46
4. บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด
     ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย
     ผลิตภัณฑพลาสติกแข็งกึ่งสําเร็จรูป
     โดยเปนบริษัทยอยทางออมและ
     มีกรรมการรวมกัน

บริษัทฯ ขายสินคาในราคาทุน
และใหกูยืมเงินเพื่อชําระหนี้ระยะ
ยาวสถาบันการเงินตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแก
บริษัท ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี จํากัด
และบริษัทฯ ไดเชาที่ดินของ
บริษัท ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี จํากัด
ตามขอตกลงในสัญญา สวนการ
โอนสินทรัพยตามราคาประเมิน
โดยผูประเมินราคาอิสระ

- รายไดจากการขายสินคา
- รายไดอื่น
- ซื้อสินคา
- คาใชจายในการผลิต
- คาเชาที่ดิน
- รับโอนที่ดินและอาคาร
- ดอกเบี้ยรับ
- ขายสินทรัพย
- ลูกหนี้การคา
- เงินใหกูยืมระยะสั้น
- เจาหนี้การคา
- ดอกเบี้ยคางรับ

81,049
663
258

4,286
815

78,630
9,054

384
49,092
99,854

419
76,769

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพจิารณาแลวมมีตเิหน็ชอบวา ในกรณทีีม่กีารทาํรายการระหวางกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงใน
อนาคตจะตองนาํเสนอใหทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาและอนมุตัริายการระหวางกนั และตองมคีณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมุ
เพือ่พจิารณาใหรายการระหวางกนัเปนไปอยางยตุธิรรมสมเหตสุมผลและมนีโยบายการกาํหนดราคาทีเ่หมาะสม ซึง่รายการดงักลาวเปน
รายการปกตขิองธรุกจิตามมลูฐานทีต่กลงรวมกนัระหวางบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วของกนัโดยคาํนงึถงึประโยชนสูงสดุของบรษิทัฯ
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สวนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
13.1  ผูสอบบัญชีประจําป 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย

นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท (66 2) 587 8080

โทรสาร  (66 2) 586 0301

13.2  รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี

ในระยะ 3 ปที่ผานมา ซึ่งไดแก ป 2555 ป 2556 และป 2557 ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขใน

รายงานการตรวจสอบบัญชีในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้ :-

ป 2555
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนแสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทย

นามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 บริษัทยอยสองแหงมีหนี้สินในจํานวนที่มีสาระ
สําคัญ ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนเหตุใหสงสัยวาบริษัทอาจมีปญหาการดําเนินงานตอเนื่อง งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถือตามขอสมมติฐานทางบัญชีที่กิจการจะดําเนินงานตอเนื่องจึงมิไดรวมราย
การปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับและการจัดประเภทของสินทรัพยหรือจํานวนเงินและการจัด
ประเภทของหนี้สินซึ่งอาจจําเปนในกรณีที่บริษัทยอยเหลานั้นไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องได

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26 บริษัทไดบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
การคาบริษัทยอยและหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยคางรับบริษัทยอยทางออมในงบการเงินรวมสูงไปจํานวนเงินรวม 
65.55 ลานบาท โดยบริษัทไดปรับปรุงแกไขงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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ป 2556
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนแสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทย

นามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม และ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 บริษัทยอยสองแหงมหีนี้สินในจํานวนที่มีสาระ
สําคัญ ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนเหตุใหสงสัยวาบริษัทอาจมีปญหาการดําเนินงานตอเนื่อง งบการเงินนี้จัดทําขึ้น
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยถือตามขอสมมติฐานทางบัญชีที่กิจการจะดําเนินงานตอเนื่องจึงมิได
รวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับและการจัดประเภทของสินทรัพยหรือจํานวนเงินและการ
จัดประเภทของหนี้สิน ซึ่งอาจจําเปนในกรณีที่บริษัทยอยเหลานั้นไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องได

ป 2557
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอยและเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1)  ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ขอ 1.3 บริษทัยอยสองแหงมผีลการดาํเนนิงาน
ขาดทนุอยางตอเนือ่ง และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 หนีสิ้นหมนุเวยีนสงูกวาสินทรพัยหมนุเวยีนและ
ขาดทุนสะสมเกินทนุเปนจาํนวนทีม่สีาระสาํคญั ปจจยัดงักลาวแสดงใหเหน็ถงึความไมแนนอนทีสํ่าคญัซึง่เปน
เหตใุหเกดิขอสงสัยเกีย่วกบัความสามารถในการดาํเนนิงานตอเนือ่งของบรษิทัยอยดงักลาว

2)   ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  ขอ 2.4 ในการเสนองบการเงินสาํหรบัปส้ินสดุ
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดแกไขขอผิดพลาดทางการบญัชขีองงวดกอน ขอมลูเปรียบเทียบที่นําเสนอเปน
ขอมูลที่ปรับปรุงใหมแลวในเรื่องดังกลาว

3)  ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ขอ 2.5 ในการเสนองบการเงนิสําหรบัป ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท และบริษัทยอยไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเร่ืองการตีราคาที่ดิน 
อาคารและเครื่องจักรจากเดิมที่ใชวิธีตีราคาใหมมาใชวิธีราคาทุนเดิม ขอมูลเปรียบเทียบที่นําเสนอเปนขอมูล
ที่ปรับปรุงใหมแลวในเรื่องดังกลาว

การแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขของขาพเจาตองบการเงินมิไดเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่
ขาพเจาขอใหสังเกตขางตน



13.3  สรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและอัตราสวนทางการเงิน

13.3.1  งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย

2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 39,081        3.33 55,385      4.34 11,329      0.82 28,490      1.93

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 218,928      18.66 207,564     16.28 301,141     21.77 183,022    12.40

สินคาคงเหลือ 384,099      32.74 445,331     34.93 472,517     34.16 472,725    32.04

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,702         0.40 7,573        0.59 4,803        0.35 8,465        0.57

646,810      55.13 715,853     56.16 789,790     57.09 692,701    46.95

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,000         0.09 1,000        0.08 1,000        0.07 -           -        

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 407,967      34.77 442,510     34.71 474,563     34.30 766,711    51.97

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 116,647      9.94 114,647     8.99 117,776     8.51 15,613      1.06

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 871            0.07 743           0.06 309           0.02 370          0.03

526,485      44.87 558,900     43.84 593,648     42.91 782,694    53.05

1,173,295   100.00 1,274,753  100.00 1,383,438  100.00 1,475,395 100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 150,040      12.79      126,527     9.93       176,959     12.79     146,183    9.91      

เจาหน้ีการคา 164,637      14.03      185,909     14.58     265,148     19.17     240,514    16.30     

เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 96,000        8.18        166,708     13.08     116,000     8.38      78,000      5.29      

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 238            0.02        296           0.02       197           0.01      197          0.01      

ภาษีเงินไดคางจาย 11,151        0.95        16,510      1.30       33,626      2.43      42,261      2.86      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,299         0.45        5,519        0.43       7,194        0.52      8,962        0.61      

427,365      36.42      501,469     39.34     599,124     43.31     516,117    34.98     

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 81,518        6.95        102,810     8.07       269,518     19.48     385,518    26.13     

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน -            -          238           0.02       904           0.07      1,298        0.09      

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 70,635        6.02        70,764      5.55       60,876      4.40      49,014      3.32      

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 603            0.05        603           0.05       575           0.04      574          0.04      

152,756      13.02      174,415     13.68     331,873     23.99     436,404    29.58     

580,121      49.44      675,884     53.02     930,997     67.30     952,521    64.56     

  

ทุนเรือนหุน 299,547      25.53 272,316     21.36 247,561     17.89 247,561    16.78

กําไรสะสม

     ทุนสํารองตามกฏหมาย 27,232        2.32 27,232      2.14 22,162      1.60 16,630      1.13

     ยังไมไดจัดสรร 205,664 17.53 246,209 19.31 135,118 9.77 (3,064) (0.21)

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 33,754        2.88 20,447      1.60 11,800      0.85 224,732    15.23

รวมสวนของบริษัทใหญ 566,197 48.26 566,204 44.42 416,641 30.12 485,859 32.93

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 26,977        2.30        32,665      2.56       35,800      2.59      37,015      2.51      

593,174      50.56      598,869     46.98     452,441     32.70     522,874    35.44     

1,173,295   100.00 1,274,753  100.00 1,383,438  100.00 1,475,395 100.00

(พันบาท)
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รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน

รวมสินทรัพย

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

หน้ีสินไมหมุนเวียน

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน

บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สวนของผูถือหุน

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

รายการ

รวมสวนของผูถือหุน



บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)     

2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,196         0.09 1,031        0.07 888           0.06 245          0.02

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวของกัน 112,968      8.50 108,792     7.50 81,664      5.24 54,190      3.50

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 152,312      11.46 138,351     9.53 195,574     12.55 112,204    7.25

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 54,004        4.06 160,090     11.03 175,758     11.28 244,598    15.81

สินคาคงเหลือ 341,945      25.74 400,058     27.57 426,757     27.38 386,447    24.98

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3,543         0.27 21,440      1.48 14,775      0.95 16,476      1.06

665,968      50.12 829,762     57.18 895,416     57.45 814,160    52.62

เงินลงทุนในบริษัทยอย 24,281        1.83 24,281      1.67 24,281      1.56 24,281      1.57

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,000         0.08 1,000        0.07 1,000        0.06 -           -        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 561,698      42.28 518,357     35.72 547,820     35.15 655,711    42.38

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 75,025        5.65 77,046      5.31 89,857      5.77 52,842      3.42

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 649            0.05 648           0.04 203           0.01 300          0.02

662,653      49.88 621,332     42.82 663,161     42.55 733,134    47.38

1,328,621   100.00 1,451,094  100.00 1,558,577  100.00 1,547,294 100.00

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 150,040      11.29 126,458   8.71 176,944   11.35 146,159   9.45

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวของกัน 737           0.06 1,384      0.10 2,344       0.15 5,465       0.35

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 157,811      11.88 182,244   12.56 262,941   16.87 245,690   15.88

เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดในหนึ่งป 96,000        7.23 166,708   11.49 116,000   7.44 78,000     5.04

หน้ีสินตามสญัญาเชาการเงิน 238           0.02 296         0.02     99           0.01      99           0.01    

ภาษีเงินไดคางจาย 11,151        0.84      15,872    1.09     29,623    1.90      39,454     2.55    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,155        0.39 5,024      0.35 6,227       0.40 4,766       0.31

421,132      31.70 497,986     34.32 594,178     38.12 519,633    33.58

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 81,518        6.14 102,810   7.08 269,518   17.29 385,518   24.92

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน -            -          238           0.02 731           0.05 1,027        0.07

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 64,509        4.86        64,927      4.47       56,000      3.59      45,430      2.94      

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 603           0.05 603         0.04 575          0.04 575         0.04

146,630      11.04 168,578     11.62 326,824     20.97 432,550    27.96

567,762      42.73 666,564     45.94 921,002     59.09 952,183    61.54

ทุนเรือนหุน 299,547      22.55 272,316   18.77 247,561   15.88 247,561   16.00

กําไรสะสม

     ทุนสํารองตามกฏหมาย 27,232        2.05 27,232    1.88 22,162    1.42 16,630     1.07

     ยังไมไดจัดสรร 434,080      32.67 484,982   33.42 367,852   23.60 330,920   21.39

760,859      57.27 784,530     54.06 637,575     40.91 595,111    38.46

1,328,621   100.00 1,451,094  100.00 1,558,577  100.00 1,547,294 100.00

รวมสินทรัพย
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รายการ

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

 

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน

รวมสวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุน

หน้ีสินไมหมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน



        

2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,485 80.53 1,085 44.76 981 46.27 195 12.83

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 339 18.38 720 29.70 448 21.14 614 40.39

สินคาคงเหลือ 2 0.11 10 0.41 85 4.01 86 5.66

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4 0.22 1 0.04 1 0.05 1 0.07

1,830 99.24 1,816 74.92 1,516 71.47 896 58.95

อุปกรณ -            -          -           -        6 0.28 15 0.99

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 0.76 608 25.08 596 28.10 596 39.21

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน -            -          -           -        3 0.14 13 0.86

1,844 100.00 2,424 100.00 2,121 100.00 1,520 100.00

    

เจาหน้ีการคา 198 10.74 430 17.74 589 27.77 109 7.17

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 48 2.60 61 2.52 34 1.60 50 3.29

246            13.34 491           20.26 623           29.37 159          10.46

ทุนเรือนหุน 3,000         162.69 3,000        123.76 3,000        141.44 3,000        197.37

กําไรสะสม

     ขาดทุนสะสม (1,402) (76.03) (1,067) (44.02) (1,502) (70.82) (1,639) (107.83)

1,598         86.66 1,933        79.74 1,498        70.63 1,361        89.54

1,844         100.00 2,424        100.00 2,121        100.00 1,520        100.00

(พันบาท)
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หน้ีสินหมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

สวนของผูถือหุน

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน

รายการ

สินทรัพย

รวมสินทรัพย

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด

สินทรัพยหมุนเวียน

รวมสินทรัพยหมุนเวียน



          

2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 32,664        33.96 46,971      40.33 1,321        1.17 19,532      19.81

ลูกหน้ีการคาบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 318            0.33 386           0.33 975           0.86 3,165        3.21

ลูกหน้ีการคาบริษัทอ่ืน 53,369        55.49 58,476      50.20 96,210      84.89 50,813      51.53

สินคาคงเหลือ 4,911         5.11 5,632        4.84 7,494        6.61 15,367      15.58

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 117            0.12 246           0.21 308           0.27 360          0.36

91,379        95.01 111,711     95.90 106,308     93.80 89,237      90.50

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 2,847         2.96 3,193        2.74 5,996        5.29 8,656        8.78

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,816         1.89 1,437        1.23 1,026        0.91 711          0.72

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 140            0.15 140           0.12 -           -        -           -        

4,803         4.99 4,770        4.10 7,022        6.20 9,367        9.50

96,182        100.00 116,481     100.00 113,330     100.00 98,603      100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -            -          69            0.06 15            0.01 23            0.02

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 38,698        40.23 46,847      40.22 34,122      30.11 19,146      19.42

เจาหน้ีการคาบริษัทอ่ืน 895            0.93 1,135        0.97 1,644        1.45 1,609        1.63

ภาษีเงินไดคางจาย -            -          606           0.52 2,421        2.14 2,784        2.82

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 121            0.13 188           0.16 322           0.28 1,032        1.05

39,714        41.29 48,845      41.93 38,524      33.99 24,594      24.94

เจาหน้ีเชาซ้ือสินทรัพย -            -          -           -        173           0.15      271          0.27      

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 2,585         2.69        2,376        2.04       1,858        1.64      1,773        1.80      

2,585         2.69        2,376        2.04       2,031        1.79      2,044        2.07      

42,299        43.98 51,221      43.97 40,555      35.78 26,638      27.02

ทุนเรือนหุน 40,000        41.59 40,000      34.34 40,000      35.30 40,000      40.57

องคประกอบอ่ืนของผูถือหุน -            -          -           -        1,245        1.10 1,652        1.68

กําไรสะสม    

     ทุนสํารองตามกฎหมาย 4,000         4.16 4,000        3.43 4,000        3.53 4,000        4.06

     ยังไมไดจัดสรร 9,883         10.28 21,260      18.25 27,531      24.29 26,313      26.69

53,883        56.02 65,260      56.03 72,775      64.22 71,965      72.98

96,182        100.00 116,481     100.00 113,330     100.00 98,603      100.00

รวมสินทรัพย

สวนของผูถือหุน

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวียน

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

รวมหน้ีสิน

รวมหน้ีสิน

หน้ีสินไมหมุนเวียน

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
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(พันบาท)บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด

รายการ



      

2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,278 4.46        3,059 5.48       3,361 7.23      5,392 10.99     

ลูกหน้ีการคา 1,611 2.19        1,849 3.31       187 0.40      9,606 19.58     

สินคาคงเหลือ 19,481 26.49 11,037 19.77 11,238 24.18 21,665 44.15

24,370 33.14 15,945 28.56 14,786 31.81 36,663 74.72

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 9,327 12.68 8,860 15.87 10,504 22.60 12,404 25.28

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 39,846 54.18 31,026 55.57 21,187 45.59 -           -        

73,543 100.00 55,830 100.00 46,477 100.00 49,067 100.00

เจาหน้ีการคา 50,981 69.32 29,912 53.58 22,095 47.54 25,404 51.77

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 117,775 160.14 98,411 176.27 69,767 150.11 62,544 127.47

168,756 229.47 128,323 229.84 91,862 197.65 87,948 179.24

    

ทุนเรือนหุน 4,258 5.79 4,258 7.63 4,258 9.16 4,258 8.68

ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงิน -            -          -           -        -           -        4,567 9.31

กําไรสะสม      

     ขาดทุนสะสม (99,471) (135.26) (76,751) (137.47) (49,643) (106.81) (47,706) (97.23)

(95,213) (129.47) (72,493) (129.84) (45,385) (97.65) (38,881) (79.24)

73,543 100.00 55,830 100.00 46,477 100.00 49,067 100.00

         

(พันบาท)

รายการ

รวมสินทรัพย

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

TNV Plastics (Proprietary) Limited

สินทรัพย

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

สวนของผูถือหุน

 

สินทรัพยหมุนเวียน
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2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 458            1.40 3,239        2.53 4,700        3.26 3,126        1.69

ลูกหน้ีการคาบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 570            1.74 1,140        0.89 1,554        1.08 2,308        3,979.31

ลูกหน้ีการคา 11,568        35.33 8,659        6.77 8,807        6.11 8,509        4.60

สินคาคงเหลือ 18,386        56.15 30,749      24.04 27,910      19.37 51,435      27.80

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 766            2.34 1,449        1.13 903           0.63 793          0.43

31,748        96.96 45,236      35.37 43,874      30.44 66,171      35.77

        

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 913            2.79 82,572      64.56 100,146     69.49 118,765    64.20

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 82              0.25 94            0.07 106           0.07 58            0.03

995            3.04 82,666      64.63 100,252     69.56 118,823    64.23

32,743        100.00 127,902     100.00 144,126     100.00 184,994    100.00

เจาหน้ีการคาบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 49,092        149.93 54,805      42.85 46,401      32.19 24,918      13.47

เจาหน้ีการคา 2,734         8.35 1,678        1.31 1,114        0.77 842          0.46

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 99,854        304.96 178,484     139.55 178,484     123.84 206,975    111.88

คาใชจายคางจาย 84,773        258.90 71,853      56.18 59,859      41.53 45,747      24.73

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21              0.06 30            0.02 13            0.01 360          0.19

236,474      722.21 306,850     239.91 285,871     198.35 278,842    150.73

        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 3,540         10.81      3,460        2.71       3,018        2.09      1,810        0.98      

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 54              0.16        10,765      8.42       13,890      9.64      20,378      11.02     

3,594         10.98      14,225      11.12     16,908      11.73     22,188      11.99     

240,068      733.19 321,075     251.03 302,779     210.08 301,030    162.72

ทุนเรือนหุน 214,197      654.18 214,197     167.47 214,197     148.62 214,197    115.79

องคประกอบอ่ืนของผูถือหุน -            -          61,181      47.83 74,755      51.87 88,330      47.75

ขาดทุนสะสม (421,522) (1,287.37) (468,551) (366.34) (447,605) (310.57) (418,563) (226.26)

(207,325) (633.19) (193,173) (151.03) (158,653) (110.08) (116,036) (62.72)

32,743        100.00 127,902     100.00 144,126     100.00 184,994    100.00

     

        

 

หน้ีสินไมหมุนเวียน

 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด

รวมสินทรัพย

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
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รวมสวนของผูถือหุน

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน

รายการ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวียน

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

สวนของผูถือหุน

หน้ีสินไมหมุนเวียน



2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

รายไดจากการขาย 1,129,167   100.00 1,336,546   100.00 1,560,288   100.00 1,242,428   100.00

รายไดเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย 157            0.01 86,641        6.48 -             -       -             -        

รายไดอื่น 12,578        1.11 14,485        1.08 15,993        1.03 17,422        0.14

1,141,902   101.13 1,437,672   107.57 1,576,281   101.03 1,259,850   100.14

ตนทุนขาย 918,336      81.33 1,038,575   77.71 1,151,769   73.82 930,906      74.93

คาใชจายในการขายและบริหาร 171,127      15.16 157,165      11.76 174,911      11.21 176,621      14.22

ขาดทุนจากน้ําทวม -             -        -             -       -             -       91,317        7.35

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,935) (0.17) 2,250         0.17 3,944         0.25 1,222         0.10

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 21,503        1.90 24,028        1.80 19,410        1.24 17,166        1.38

ตนทุนทางการเงิน 24,462 2.17 32,214 2.41 42,666 2.73 42,783 3.44

1,133,493   100.38 1,254,232   93.84 1,392,700   89.26 1,260,015   101.42

8,409 0.74 183,440 13.72 183,581 11.77 (165) (0.01)

19,434 1.72 26,951 2.02 44,689 2.86 60,203 4.85

(11,025) (0.98) 156,489 11.71 138,892 8.90 (60,368) 4.83

        

(9,337) (0.83) 152,124 11.38 131,232 8.41 (53,089) (4.27)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (1,688) (0.15) 4,364 0.33 7,660 47.90 (7,279) (0.59)

(11,025) (0.98) 156,488 11.71 138,892 56.31 (60,368) (4.86)

(0.16) 2.90 2.41 1.37

 

2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

รายไดจากการขาย 1,086,128   100.00 1,279,278 100.00 1,463,423 100.00 1,169,190  100.00

เงินปนผลรับ 4,000          0.37 7,500       0.59 7,000        0.48 7,000        0.60

รายไดเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย 157            0.01 86,641        6.77 -             -       -             -        

รายไดอื่น 23,131        2.13 32,763      2.56 27,337      1.87 30,999       2.65

1,113,416   102.51 1,406,182   109.92 1,497,760   102.35 1,207,189   103.25

ตนทุนขาย 872,747      80.35 990,171    77.40 1,083,172 74.02 903,527     77.28

คาใชจายในการขายและบริหาร 120,860      11.13 114,162    8.92 124,614    8.52 113,535     9.71

หนี้สงสัยจะสูญ 70,571 6.50 54,044        4.22 60,682        4.15 66,771        5.71

ขาดทุนจากน้ําทวม -            -      -           -     -            -       90,854       7.77     

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 20,685        1.90 23,273      1.82 18,810      1.29 16,506       1.41

ตนทุนทางการเงิน 24,424 2.25 32,190 2.52 42,648 2.91 42,757 3.66

1,109,287   102.13 1,213,840   94.88 1,329,926   90.88 1,233,950   105.54

4,129 0.38 192,342      15.04 167,834      11.47 (26,761) (2.29)

23,529 2.17 34,178 2.67 40,235 2.75 (53,559) (4.58)

(19,400) (1.79) 158,164 12.36 127,599 8.72 (80,320) (6.87)

(0.34) 3.02 2.34 (1.62)กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท)

งบกําไรขาดทุน

คาใชจาย

รวมรายได

รวมคาใชจาย
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งบกําไรขาดทุน

รายได

คาใชจาย

13.3.2  งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

(พันบาท)

รายได

(พันบาท)

รวมรายได

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

รวมคาใชจาย

บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท)

คาใชจายภาษีเงินได

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)



  (พันบาท)

2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

2,079          100.00 3,611         100.00 3,536         100.00 2,948         100.00

6                0.29      7                0.19      4                0.11     3                0.10       

2,085          100.29 3,618         100.19 3,540         100.11 2,951         100.10

ตนทุนขาย 1,715          82.49 3,095         85.71 3,280         92.76 2,222         75.37

คาใชจายในการขายและบริหาร 111            5.34 67              1.87 123            3.48 187            6.34

1,826          87.83 3,162         87.58 3,403         96.24 2,409         81.72

259            12.46 456            12.62 137            3.87 542            18.39

594 28.57 20 0.55 -             -       59 2.00

(335) (41.03) 436            12.06 137            3.87 483            16.38

    

2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

272,041      100.00 390,776      100.00 432,790      100.00 335,768      100.00

3,242          1.19 3,957         1.01 4,232         0.98 3,980         1.19

275,283      101.19 394,733      101.01 437,022      100.98 339,748      101.19

ตนทุนขาย 259,874      95.53 371,759      95.13 404,944      93.57 308,494      91.88

คาใชจายในการขายและบริหาร 19,260        7.08 11,915        3.05 12,170        2.81 10,109        3.01

ตนทุนทางการเงิน -             -        7 0.00      12 0.00 3 0.00       

279,134      102.61 383,681      98.18 417,126      96.38 318,606      94.89

(3,851) (1.42) 11,052 2.83 19,896 4.60 21,142 6.30

398 0.15 2,322 0.59 4,678 1.08 6,585 1.96

(3,453) (1.56) 8,730         2.23 15,218        3.52 14,557        4.34

คาใชจายภาษีเงินได

รายได

      รายไดจากการขาย

      รายไดอื่น

รวมรายได

(พันบาท)

งบกําไรขาดทุน

คาใชจาย

รวมคาใชจาย

งบกําไรขาดทุน
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บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

รวมคาใชจาย

บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

      รายไดอื่น

รายได

คาใชจายภาษีเงินได

คาใชจาย

      รายไดจากการขาย

รวมรายได



  

2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

18,325 64.88 14,399 62.13 16,897 77.93 13,794 46.77

9,918 35.12 8,778 37.87 4,786 22.07 15,697 53.23

28,243 100.00 23,177 100.00 21,683 100.00 29,491 100.00

ตนทุนขาย 38,181 135.19 32,566 140.51 18,488 85.26 9,188 31.16

คาใชจายในการขายและบริหาร 20,264 71.75 26,384 113.84 28,641 132.09 39,643 134.42

ตนทุนทางการเงิน 4,789 16.96 4,272 18.43 3,540 16.33 3,294 11.17

63,234 223.89 63,222 272.78 50,669 233.68 52,125 176.75

(34,991) (123.89) (40,045) (172.78) (28,986) (133.68) (22,634) (76.75)

(12,271) (43.45) (12,937) (55.82) (9,771) (45.06) (9,376) (31.79)

(22,720) (80.44) (27,108) (116.96) (19,215) (88.62) (13,258) (44.96)

  

2557 % 2556 % 2555 % 2554 %

118,760      100.00 95,417        100.00 111,552      100.00 90,255        100.00

77,785        65.50 4,706         4.93 4,527         4.06 41,636        46.13

196,545      165.50 100,123      104.93 116,079      104.06 131,891      146.13

ตนทุนขาย 119,558      100.67 94,741        99.29 119,685      107.29 86,608        95.96

คาใชจายในการขายและบริหาร 13,670        11.51 13,583        14.24 14,676        13.16 10,980        12.17

ตนทุนทางการเงิน 11,975 10.08 12,476 13.08 13,855 12.42 17,228 19.09

145,203      122.27 120,800      126.60 148,216      132.87 114,816      127.21

51,342 43.23 (20,677) (21.67) (32,137) (28.81) 17,075 18.92

4,530 3.81      269 0.28      (3,095) (2.77) -             -        

46,812        39.42 (20,946) (21.95) (29,042) (26.03) 17,075 18.92     

  

 

 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

      รายไดอื่น

รวมรายได

บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

งบกําไรขาดทุน

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

      รายไดอื่น

รวมรายได

รวมคาใชจาย

งบกําไรขาดทุน

รายได

      รายไดจากการขาย

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

คาใชจาย

รายได

      รายไดจากการขาย

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจาย

รวมคาใชจาย

-54-

TNV Plastics (Proprietary) Limited (พันบาท)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

(พันบาท)



(พันบาท)

2557 2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

 (11,025) 156,489 175,922 (7,445)

     

คาเผ่ือสินคาเสียหาย (โอนกลับ) (1,045) (90,980) -               -               

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,935) 2,250 3,944 1,222

คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 31,582 28,318 28,837 44,650

คาเสื่อมราคา 55,488 56,646 58,991 53,615

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 842 (415) (404) -               

ขาดทุนจากน้ําทวม -               -               -               91,318

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 3,590 2,510 (267) (490)

ดอกเบ้ียรับ (303) (342) (672) (245)

ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจายตัดจาย 57 -               -               -               

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 5,853 6,493 14,353 5,752

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -               -               7,660 7,279

ดอกเบ้ียจาย 24,462 32,213 42,666 42,782

คาใชจายภาษีเงินได 19,434 26,951 -               -               

ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย -               -               (780) 7,379

 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 127,000 220,133 330,250 245,817

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (8,993) 91,981 (132,107) 29,481

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -               -               10,406 (330)

  สินคาคงเหลือ 30,694 89,848 (28,629) (122,994)

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,618 (2,770) 3,662 (1,472)

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 12 (434) 49 (152)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (23,800) (64,789) 18,917 (19,758)

  คาใชจายคางจาย -               -               (3,753) 5,895

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 54 (1,674) (1,769) 3,261

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (4,144) (4,427) (2,490) (519)

  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น -               28 -               -               

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 123,441 327,896 194,536 139,229

รับดอกเบี้ยรับ 303 342 672 245

จายภาษีเงินได (27,324) (36,527) (70,730) (38,038)

96,420 291,711 124,478 101,436

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -               -               (1,000) -               

เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร -               896 404 -               

เงินจายซื้อสินทรัพยถาวร (22,688) (39,460) (36,399) (30,834)

(22,688) (38,564) (36,995) (30,834)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 23,703 (50,893) 30,681 31,470

เงินจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (92,000) (116,000) (78,000) (39,000)

เงินจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (296) (567) (394) (92)

จายเงินปนผล (5,447) (4,952) (4,951) (9,902)

จายเงินปนผลใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (4,000) (7,500) (7,000) (7,000)

จายดอกเบี้ยจาย (24,462) (32,277) (42,503) (42,755)

(102,502) (212,189) (102,167) (67,279)

ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 12,465 3,098 (2,476) 1,258

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (16,304) 44,056 (17,161) 4,581

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 55,385 11,329 28,490 23,909

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 39,081 55,385 11,329 28,490
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13.3.3  งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน



2557 2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

 (19,400) 158,164 167,834 (26,761)

     

คาเผ่ือสินคาเสียหาย (โอนกลับ) -               (90,517) -               -               

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) 70,571 54,044 60,682 66,771

คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 28,285 28,042 13,588 43,057

คาเสื่อมราคา 53,177 53,416 52,759 46,380

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 658 (432) (381) -               

ขาดทุนจากน้ําทวม -               -               -               90,854

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง (508) (5,177) 3,719            (490)

ดอกเบ้ียรับ (8,447) (16,814) (17,342) (20,506)

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 5,197 5,453 10,570 4,947

เงินปนผลรบัจากบริษัทยอย (4,000) (7,500) (7,000) (7,000)

ดอกเบ้ียจาย 24,424 32,190 42,648 42,757

คาใชจายภาษีเงินได 23,529 34,178 -               -               

 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 173,486 245,047 327,077 240,009

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (22,330) 28,766 (87,348) 4,582

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -               -               (30,597) (3,693)

 สินคาคงเหลือ 29,828 89,175 (53,898) (110,782)

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,704 (18,369) 4,264 (2,977)

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -               (446) 97 (164)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (24,236) (67,402) 16,883 (10,769)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 131 (1,204) 1,461 166

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (4,145) (4,347) -               -               

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น -               29 -               -               

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 154,438 271,249 177,939 116,372

รับดอกเบี้ยรับ 44 16,814 462 -               

จายภาษีเงินได (26,523) (33,554) (67,034) (30,818)

127,959 254,509 111,367 85,554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะยาวอื่น -               -               (1,000) -               

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 4,000 7,500 7,000 7,000

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (13,951) (19,452) 22,833 (5,439)

เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 552.00          432 381 -               

เงินจายซื้อสินทรัพยถาวร (19,999) (38,397) (44,859) (28,105)

(29,398) (49,917) (15,645) (26,544)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 23,772 (50,947) 30,689 32,414

เงินจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (92,000) (116,000) (78,000) (39,000)

เงินจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (296) (296) (332) (65)

จายเงินปนผล (5,447) (4,952) (4,951) (9,902)

จายดอกเบี้ยจาย (24,424) (32,253) (42,484) (42,722)

(98,395) (204,448) (95,078) (59,275)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 165 143 643 (264)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,031 888 245 509

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 1,196 1,031 888 245

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด



2557 2556 2555 2554

  1.   อัตราสวนวัดสภาพคลอง

 - Current Ratio 1.51 1.43 1.32 1.34

 - Quick Ratio 0.61 0.54 0.53 0.43

  2.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว     

 - หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 0.49 0.53 0.67 0.65

 - หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 0.98 1.13 2.06 1.82

 - ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจาย 0.28 0.28 0.58 0.58

  3.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว

 - อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (รอบ) 5.30 5.25 6.45 6.28

 - ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 68.93 69.46 56.63 58.16

 - อัตราการหมุนเวียนของสินคารวม (รอบ) 2.21 2.26 2.44 1.94

 - ระยะเวลาของสินคารวมคงคลังโดยเฉล่ีย (วัน) 164.83 161.29 149.78 187.83

 - อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้ (รอบ) 5.52 4.97 4.97 4.01

 - ระยะเวลาจายหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 66.14 73.46 73.47 91.06

 - อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (รอบ) 0.96 1.05 1.13 0.84

  4.   อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการ

 - อัตราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรขั้นตน) (%) 18.67 22.29 26.18 25.07

 - อัตราผลตอบแทนกอนดอกเบ้ียของยอดขายสุทธิ (%) 1.33 7.31 11.15 (2.00)

 - อัตราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรสุทธิ) รวมบริษัทยอย (%) (0.84) 4.90 8.41 (5.44)

2557 2556 2555 2554

  1.   อัตราสวนวัดสภาพคลอง

 - Current Ratio 1.58 1.67 1.51 1.57

 - Quick Ratio 0.77 0.86 0.79 0.82

  2.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว     

 - หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 0.43 0.46 0.59 0.62

 - หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 0.75 0.85 1.44 1.60

 - ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจาย 1.17 6.98 4.94 0.37

  3.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว     

 - อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (รอบ) 4.24 4.88 6.60 6.59

 - ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 86.10 74.81 55.32 55.42

 - อัตราการหมุนเวียนของสินคารวม (รอบ) 2.35 2.40 2.66 2.27

 - ระยะเวลาของสินคารวมคงคลังโดยเฉล่ีย (วัน) 155.16 152.39 137.01 160.72

 - อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้ (รอบ) 5.32 4.75 4.64 3.87

 - ระยะเวลาจายหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 68.56 76.86 78.63 94.30

 - อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (รอบ) 0.82 0.88 0.94 0.76

  4.   อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการ

 - อัตราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรขั้นตน) (%) 19.65 22.60 25.98 22.72

 - อัตราผลตอบแทนกอนดอกเบ้ียของยอดขายสุทธิ (%) 0.45 8.11 11.63 (3.21)

 - อัตราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรสุทธิ) (%) (1.80) 5.59 8.72 (6.87)
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Financial Analysis

13.3.4  อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

Financial Analysis

บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)



2557 2556 2555 2554

  1.   อัตราสวนวัดสภาพคลอง

 - Current Ratio 7.44 3.70 2.43 5.64

 - Quick Ratio 7.43 3.68 2.30 5.10

  2.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว

 - หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 0.13 0.20 0.29 0.10

 - หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 0.15 0.25 0.42 0.12

 - ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจาย - -               -               -               

  3.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว

 - อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (รอบ) 3.93 6.63 7.19 6.38

 - ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 92.97 55.08 50.78 57.22

 - อัตราการหมุนเวียนของสินคารวม (รอบ) 280.18 64.79 38.27 19.47

 - ระยะเวลาของสินคารวมคงคลังโดยเฉล่ีย (วัน) 1.30 5.63 9.54 18.74

 - อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้ (รอบ) 5.45 6.07 9.40 5.75

 - ระยะเวลาจายหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 66.94 60.09 38.82 63.49

 - อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (รอบ) 1.13 1.49 1.67 1.94

  4.   อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการ

 - อัตราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรขั้นตน) (%) 17.52 14.27 7.25 24.64

 - อัตราผลตอบแทนกอนดอกเบ้ียของยอดขายสุทธิ (%) (16.12) 12.04 3.88 16.39

 - อัตราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรสุทธิ) (%) (16.12) 12.04 3.88 16.39

2557 2556 2555 2554

  1.   อัตราสวนวัดสภาพคลอง

 - Current Ratio 2.30 2.29 2.76 3.63

 - Quick Ratio 2.18 2.17 2.56 3.00

  2.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว     

 - หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 2.27 2.27 2.79 3.70

 - หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 0.79 0.78 0.56 0.37

 - ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจาย - 1,576.02 1,654.94 7,031.62

  3.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว     

 - อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (รอบ) 4.83 5.01 5.73 5.01

 - ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 75.50 72.88 63.74 72.81

 - อัตราการหมุนเวียนของสินคารวม (รอบ) 49.30 56.64 35.43 21.97

 - ระยะเวลาของสินคารวมคงคลังโดยเฉล่ีย (วัน) 7.40 6.44 10.30 16.61

 - อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้ (รอบ) 5.93 8.88 14.33 9.31

 - ระยะเวลาจายหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 61.50 41.11 25.47 39.20

 - อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (รอบ) 2.83 3.35 3.82 3.41

  4.   อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการ     

 - อัตราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรขั้นตน) (%) 4.47 4.87 6.43 8.12

 - อัตราผลตอบแทนกอนดอกเบ้ียของยอดขายสุทธิ (%) (1.27) 2.24 3.52 4.34

 - อตัราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรสุทธิ) (%) (1.27) 2.23 3.52 4.34

บริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด

Financial Analysis

บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด

Financial Analysis
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2557 2556 2555 2554

  1.   อัตราสวนวัดสภาพคลอง

 - Current Ratio 0.14 0.12 0.16 0.42

 - Quick Ratio 0.03 0.04 0.04 0.17

  2.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว     

 - หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 2.29 2.30 1.98 1.79

 - หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (1.77) (1.77) (2.02) (2.26)

 - ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจาย (6.31) (8.37) (7.19) (5.86)

  3.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว

 - อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (รอบ) 10.59 14.15 3.45 2.35

 - ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 34.45 25.80 105.78 155.04

 - อัตราการหมุนเวียนของสินคารวม (รอบ) 2.50 2.92 1.12 0.55

 - ระยะเวลาของสินคารวมคงคลังโดยเฉล่ีย (วัน) 145.87 124.83 324.80 658.15

 - อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้ (รอบ) 0.94 1.25 0.78 0.49

 - ระยะเวลาจายหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 386.66 291.44 468.87 738.94

 - อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (รอบ) 0.25 0.26 0.36 0.28

  4.   อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการ

 - อัตราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรขั้นตน) (%) (108.36) (126.16) (9.42) 33.55

 - อัตราผลตอบแทนกอนดอกเบ้ียของยอดขายสุทธิ (%) (97.85) (158.59) (92.77) (140.04)

 - อัตราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรสุทธิ) (%) (123.98) (188.25) (113.72) (163.92)

 

2557 2556 2555 2554

  1.   อัตราสวนวัดสภาพคลอง

 - Current Ratio 0.13 0.15 0.15 0.24

 - Quick Ratio 0.06 0.05 0.06 0.05

  2.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว     

 - หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 0.14 0.40 0.48 0.61

 - หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (1.16) (1.66) (1.91) (2.59)

 - ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจาย 5.29 (0.66) (1.32) 1.99

  3.   อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว

 - อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (รอบ) 10.83 9.47 10.53 9.36

 - ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 33.71 38.56 34.65 38.99

 - อัตราการหมุนเวียนของสินคารวม (รอบ) 4.87 3.23 3.02 1.70

 - ระยะเวลาของสินคารวมคงคลังโดยเฉล่ีย (วัน) 75.00 112.99 120.99 214.77

 - อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้ (รอบ) 2.21 1.82 3.27 5.27

 - ระยะเวลาจายหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 165.33 200.33 111.73 69.28

 - อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (รอบ) 3.63 0.75 0.77 0.49

  4.   อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไรของกิจการ

 - อัตราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรขั้นตน) (%) (0.67) 0.71 (7.29) 4.04

 - อัตราผลตอบแทนกอนดอกเบ้ียของยอดขายสุทธิ (%) 49.50 (8.88) (13.61) 38.01

 - อัตราผลตอบแทนของยอดขายสุทธิ (กําไรสุทธิ) (%) 39.42 (21.95) (26.03) 18.92

Financial Analysis

TNV Plastics (Proprietary) Limited

Financial Analysis

บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

คําวิเคราะหของฝายจัดการ
ในรอบป 2557 จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลงและภาวะอุตสาหกรรมยานยนตที่มียอดการผลิตลด

ลงอยางมาก จากระดับการผลิตที่ 2.45 ลานคันในปกอนหนา เหลือเพียง 1.88 ลานคันในป 2557 สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยทั้งยอดขายสินคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและกลุมสินคาทั่วไปโดยมีราย
ละเอียดดังนี้ :-

• รายไดจากการขาย
ในป 2557 บริษัทฯ มีรายไดทั้งหมดปรากฏตามงบการเงินรวมจํานวน 1,113.4 ลานบาท ลดลงจาก 

1,406.2 ลานบาทในป 2556 คิดเปนรอยละ 20.8 หากพิจารณาเฉพาะรายไดจากการขายจํานวน 1,086.2 ลานบาท
จะลดลงรอยละ 15 จากป 2556 ปจจัยหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ซบเซาสงผลใหกําลังซื้อหดตัว รวมทั้งภาค
อุตสาหกรรมยานยนตที่มีการผลิตต่ํากวาเปาหมายอยางมาก โดยมีการผลิตทั้งส้ินจํานวน 1.8 ลานคัน จากเปาหมาย
ที่เคยตั้งไวที่ระดับ 2.2 ลานคัน ลดลงจากป 2556 ถึงรอยละ 23.5

• ตนทุนขาย
บริษัทฯ มีตนทุนขายรวม 872.7 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายที่รอยละ 80.3 

เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอนหนาซึ่งอยูที่รอยละ 77.7 สงผลใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนลดลงคิดเปนรอยละ 
19.7 โดยปจจัยหลักมาจากยอดขายรวมที่ลดลงอยางมาก

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ในป 2557 จากงบการเงินรวมบริษัทฯ มีการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญในสวนของลูกหนี้การคาตามงบการ

เงินรวมจํานวน 1.9 ลานบาท ทําใหคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในสวนของลูกหนี้การคาสําหรับปนี้ลดลงเหลือ 10.2 ลาน
บาทจาก 12.1 ลานบาทในป 2556 ในสวนของงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการนั้นบริษัทฯ มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเปน
จํานวน 70 ลานบาท แบงเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในสวนเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยจํานวน 41 ลานบาท เปนสวนของ
ดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทยอยจํานวน 24 ลานบาท และเปนสวนลูกหนี้การคาบริษัทยอยจํานวน 5 ลานบาท

• กําไรสุทธิ
ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2557 ปรากฏผลขาดทุนสุทธิจํานวน 9.3 ลานบาท โดย

ปจจัยหลักเปนผลมาจากยอดขายของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ลดลงจํานวน 210 ลานบาท เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลงในทุกภาคสวน รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนตที่ยังคงไมสามารถกลับมาเติบโตไดตามเปาหมายที่คาดไว

ฐานะการเงิน
• สินทรัพย

ในรอบป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 1,173 ลานบาท ลดลงจาก 1,274 ลานบาท 
จากระยะเดียวกันของปกอนหนา โดยนัยสําคัญมาจากการลดลงในสวนของสินคาคงเหลือจํานวน 61 ลานบาท สวน
การเปลี่ยนแปลงในทรัพยสินไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิที่ลดลงจํานวน 34 ลานบาท เปนคาเสื่อมราคาจํานวน 
55 ลานบาท ขณะที่มีการลงทุนเพิ่มในสวนของการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสราง ระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะและ
เครื่องจักรจํานวน 21 ลานบาท
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• หนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 580 ลานบาท ลดลงจาก 675 ลานบาทในป 2556 โดยปจจัย

หลักเปนผลมาจากการชําระคืนเงินกูระยะยาวตามสัญญาเงินกูฯ จํานวน 92 ลานบาท เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
ลดลงจํานวน 20 ลานบาท ขณะที่มีการกูเพิ่มในสวนของเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคลองจํานวน 23 
ลานบาท

• สวนของเจาของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวมท้ังส้ิน 593 ลานบาท เปนสวนของทุนเรือนหุนจํานวน 299 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 27 ลานบาท เปนผลมาจากการจายเงินปนผลเปนหุน โดยจายจากกําไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่ง ณ ส้ิน
ป 2557 มีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือจํานวน 205 ลานบาท

• สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2557 สภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยคอนขางตึงตัว อันเปนผลมาจากรายไดรวมท่ี

ลดลงกวา 290 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จาํนวน 96 ลานบาท ขณะที่บริษัทฯ
มีภาระในการชําระคืนเงินกูระยะยาวตามสัญญาเงินกูฯ จํานวน 92 ลานบาท มีดอกเบี้ยเงินกูยืมจายชําระจํานวน 24 
ลานบาท และมีเงินลงทุนเพิ่มในสวนของทรัพยสินจํานวน 22 ลานบาท สงผลใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
มีไมเพียงพอ จึงมีการกูเพิ่มในเงินกูเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจํานวน 23 ลานบาท และเมื่อรวมเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดยกมาตนปจํานวน 55 ลานบาทแลว บริษัทฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือส้ินป
จํานวน 39 ลานบาท

ในดานสภาพคลองพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนของเงิน
ทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่ 0.61 และอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) อยูที่
ระดับ 1.51 ซึ่งใกลเคียงกับป 2556 ที่ผานมา ซึ่งสะทอนถึงสถานะสภาพคลองของบริษัทฯ ยังอยูในเกณฑที่ไมแตกตาง
จากปกอนหนา ในขณะที่อัตราการหมุนเวียนของลกูหนี้การคาในป 2557 อยูที่ 5.30 รอบ มีระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย
68.9 วัน ใกลเคียงกับป 2556 ซึ่งอยูที่ 69.5 วัน ดานสินคาคงคลังรวมมีการหมุนเวียนอยูที่ 2.21 รอบ คิดเปนระยะเวลา
โดยเฉลี่ยอยูที่ 164.8 วัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 161.3 วันในปกอนหนา ขณะที่การจายชําระหนี้ทางการคามีอัตราการ
หมุนเวียนของเจาหนี้การคาอยูที่ 5.52 รอบ คิดเปนระยะเวลาจายชําระหนี้โดยเฉลี่ยอยูที่ 66 วัน ซึ่งมีภาระจายชําระที่
เร็วขึ้นจากปกอนหนาซึ่งอยูที่ 73 วัน จากอัตราสวนทางการเงินดังกลาวสะทอนถึงสภาพคลองทางการเงินในรอบป 
2557 ที่บริษัทฯ และบริษัทยอยที่คอนขางตึงตัวจากการที่ตองชําระภาระหนี้ทางการคาเร็วขึ้น

• แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ
ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยยังขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการแหลงเงินทุนเพื่อใชในการดําเนิน

งานโดยเฉพาะจากแหลงเงินทุนภายนอก เนื่องจากยังมีขอจํากัดและเงื่อนไขผูกพันตามสัญญาเงินกูเพื่อการ 
Refinance ซึ่งทางบริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการทําสัญญา Refinance กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในป 2551 เพื่อ
ขอสินเชื่อในวงเงิน 518.8 ลานบาท นําไปชําระหนี้แกเจาหนี้สถาบันการเงินอื่นตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เดิม 
โดยมีหลักทรัพยค้ําประกัน ไดแก จดจํานองทรัพยสิน ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรทั้งหมดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ปจจุบันยังมีภาระหนี้เงินกูระยะยาวคงเหลือ 177.5 ลานบาท มีกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ส้ินสุดในป 2559
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ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต

ปจจัยและอิทธิพลที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนปจจัยที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมตอภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะนโยบายของภาครัฐที่สงผล
กระทบและมีอิทธิพลโดยตรงตอผูผลิตรถยนตและชิ้นสวนยานยนต อาทิ การกําหนดแผนแมบทการพัฒนาอุตสาห
กรรมยานยนต (ปจจุบันเปนฉบับที่ 3 พ.ศ.2555-2559) การปรับโครงสรางการเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตใหม (มีผล
บังคับใชในตนป พ.ศ. 2559) โครงการรถยนตคันแรกของรัฐบาลในชุดที่ผานมาซึ่งมีชวงระยะเวลาของโครงการคือ 16 
กันยายน 2554 - 31 ธันวาคม 2555 ผลจากนโยบายดังกลาวทําใหเกิดอุปสงคเทียมขึ้นในภาคครัวเรือน โดยกําลังซื้อ
ของผูบริโภคไดถูกกระตุนใหนํามาใชจายเพื่อการซื้อรถยนตไปลวงหนาอยางนอย 2 – 3 ป จนสงผลใหการใชจายภาค
ปกติที่ควรจะเปนหดหายไป จากภาระหนี้ที่สูงขึ้นผูบริโภคจึงตองระมัดระวังการใชจายมากขึ้นในระยะตอไป ดังสะทอน
ไดจากภาพของอุตสาหกรรมยานยนตไทยที่มียอดการผลิต 1.4 ลานคันในป 2554 เพิ่มขึ้นเปน 2.4 ลานคัน ในป 2555 
และ 2556 แมโครงการนี้จะสิ้นสุดในป 2555 แตคําส่ังซื้อท่ีสูงมากทําใหผูผลิตรถยนตตองผลิตรถยนตเพื่อการสงมอบ
ขามมาจนถึงกลางป 2556 ซึ่งหลังจากโครงการนี้ส้ินสุดลง ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตกลับมาสูวงจรปกติ ยอด
การผลิตในป 2557 ลดลงเหลือเพียง 1.8 ลานคัน ผลจากนโยบายตางๆ ดังกลาว ทําใหบรรดาผูผลิตรถยนต ผูผลิตชิ้น
สวนและอะไหลยานยนตรวมทั้งบริษัทฯ ตางตองปรับตัวและตั้งอยูบนพื้นฐานของการเตรียมความพรอมทั้งทางดาน
การลงทุน การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ การวางแผนงานในอนาคตเพื่อรับมือกับสถานการณตางๆ ในอนาคต



- 63 -

ก���������	�
��ก���������
��

����	
� �����
�������������������ก��������������� !�	��"#���$ �$�%$�����	��$	� ����	
� ��
�	����$&�������	�ก�&�$'�ก(���%��'�$� ��&)�*�)
+� ��&
���,�-���./����%	0-� ,�.���&��������
"/%$�(�������������
���%	0 ��ก��ก�"#����	
� ���	����$&�

(1) ��ก��)������������
��ก��)���
"/��4��������������ก��������������� �������������&��'�ก(���
%��'�$����������%	0)ก"/�$ก	�5���ก��)��� -�ก����)������ ���ก����)�����������	
� �������	
�&�����$

(2) ����	
� ���	�,��"����ก��)�7)-�������
"/")8./��,���&��$&�����	
� ��)�7)-����������&$�
"/)�*�����
���%	0
	#��������	
� �������	
�&����&��'�ก(���%��'�$����$ �$�
	#�%$�%4�����,��"ก���9��	(�(������	�ก�&�$

(3) ����	
� ���	�,��"����ก��%$�%4�:����
"/"���%$�%4�����,��"ก���9��	(�(������	�ก�&�$ ���
����	
� ������������ก�����)�������ก��%$�%4�:���� ; $	�
"/ 26 ก4�:�8	�<= 2558 (&�-������	0@"���ก���ก��
(�$�����������	
� ���$ AB/�%���%�4�'B�����ก8�&�����ก��)��"/������
"/���%	0�������ก��%$�%4�:���� 
�$�
	#�ก��ก��
��
"/��@��
"/����"-�ก��
�(&�ก���	
��������
��ก��)����������	
� �������	
�&��

)8./�)�*�,�	ก5��$&�)�ก���
	#�,�)�*�)�ก���@4)"�$ก	�ก	�
"/����	
� ���	����%$��'�ก(������$����	
� ��
���,����,� ���C���8� �	�ก�ก�0��= )�*�-��������.�@./�ก��ก	�)�ก����"#�$�
4ก,����$� ,�ก)�ก������&�"����.�@./�
������C���8� �	�ก�ก�0��= ก��ก	��$� ����	
� ��'.�$&���&�@&������
"/����	
� ���	����%$��'�ก(���������������$	�
ก�&�$����(��

@./� (���,�&� ����.�@./�

  1. ���C���8� �	�ก�ก�0��= ก���ก��-���	ก�� ���C���8�  �	�ก�ก�0��=

  2. ���ก��� �	�ก�ก�0��= ก���ก�����,�� ���ก���  �	�ก�ก�0��=

  3. ���กE(C� �	�ก�ก�0��= ก���ก�����,�� ���กE(C�  �	�ก�ก�0��=

-���	����������

@./� (���,�&� ����.�@./�

      ���C���8� �	�ก�ก�0��= ก���ก��-���	ก�� ���C���8�  �	�ก�ก�0��=



- 64 -

ก���������	�
��ก���������
�����ก��
ก���������

���8)��������
�������������������ก��������������� !�	��"#���$�$�%$�����	��$	� ������8)�����
�	����$&�������	�ก�&�$'�ก(���%��'�$� ��&)�*�)
+� ��&
���,�-���./����%	0-� ,�.���&��������
"/%$�(�������������
���%	0

)8./�)�*�,�	ก5��$&�)�ก���
	#�,�)�*�)�ก���@4)"�$ก	�ก	�
"/���8)������	����%$��'�ก(������$ ���8)�����
���,����,� ���C���8� �	�ก�ก�0��= )�*�-��������.�@./�ก��ก	�)�ก����"#�$�
4ก,����$� ,�ก)�ก������&�"����.�@./�
��� ���C���8� �	�ก�ก�0��= ก��ก	��$� ���8)�����'.�$&���&�@&������
"/���8)������	����%$��'�ก(���������������$	�
ก�&�$����(��

@./� (���,�&� ����.�@./�

  1. ���<$	@ (�"$��;ก4� ก���ก�� ���<$	@  (�"$��;ก4�

  2. ���@	��	�
= �:�<���4$	G�= ก���ก�� ���@	��	�
=  �:�<���4$	G�=

  3. �����$�7�<�� �	�ก�ก�0��= ก���ก�� �����$�7�<��  �	�ก�ก�0��=

  4. ���$�)
8 �$
��$�H���= ก���ก�������/

���<��%;�ก���ก��(�$���� ���$�)
8  �$
��$�H���=

  5. ���8"�=C	ก�J ����88� ก���ก�������/ก���ก��(�$���� ���8"�=C	ก�J  ����88�

  6. ���$4G�8��= )$@����
= ก���ก�������/ก���ก��(�$���� ���$4G�8��=  )$@����
=

-���	����������

@./�

(���,�&� ����.�@./�

      ���C���8� �	�ก�ก�0��= ก���ก��-���	ก�� ���C���8�  �	�ก�ก�0��=



- 65 -

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ช่ือ-สกุล/ตําแหนง อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
ในระยะ 5 ป
ยอนหลัง

(%) ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

1. นางศิริพร มังกรกาญจน

    กรรมการบริหาร/

    กรรมการผูจัดการ

    เขาดํารงตําแหนงเมื่อ

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535

74 ปริญญาตรี

คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี (สาขาบัญชี)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2.70 เปนมารดา

กรรมการ

บริหารและ

กรรมการ

3 ทาน

ปจจุบัน กรรมการ

รองผูจัดการ

- บจก.ทวีวัฒนา

  โลจิสติกส

- บจก.ไทยนาม-

  เคียววา

- บจก.ที.เอ็น.พี.

  อินดัสทรี/

  อุตสาหกรรม
2. นายกอง มังกรกาญจน
    กรรมการบริหาร/
    ผูจัดการทั่วไป
    เขาดํารงตําแหนงเมื่อ
    วันที่ 26 เมษายน 2545

45 MBA, Mercer University
Atlanta, USA.

3.80 เปนลูกชาย
กรรมการ
ผูจัดการ

ปจจุบัน

ป 2540
ถึงป 2556

กรรมการผูจัดการ

กรรมการบริหาร

ผูจัดการ
ฝายพัฒนาองคกร
และระบบงาน

- TNV Plastics
  Proprietary Ltd.
- บจก. ที.เอ็น.พี.
  อินดัสทรี/
  อุตสาหกรรม
- บมจ.ไทยนาม
  พลาสติกส/
  อุตสาหกรรม

3. นายกฤตศร มังกรกาญจน
    กรรมการบริหาร
    เขาดํารงตําแหนงเมื่อ
    วันที่ 25 เมษายน 2557

39 ปริญญาโท
คณะศิลปศาสตร
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคกร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4.22 เปนลูกชาย
กรรมการ
ผูจัดการ

ป 2543
ถึงปจจุบัน

ผูจัดการ
ฝายพัฒนาองคกร
และระบบงาน
และผูจัดการ
ฝายบริหาร

- บมจ.ไทยนาม
  พลาสติกส/
  อุตสาหกรรม
- บจก.ไทยนาม-
  เคียววา/
  อุตสาหกรรม
- บจก. ที.เอ็น.พี.
  อินดัสทรี/
  อุตสาหกรรม

4. นายธวัช  ตรีวรรณกุล
    กรรมการ
    เขาดํารงตําแหนงเมื่อ
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542

55 ปริญญาโท
คณะวิศวอุตสาหการ
และการจัดการ
Asian Institute of
Technology (AIT)

-ไมมี- -ไมมี- ปจจุบัน ผูชวย
ผูจัดการใหญ

กรรมการ

- ธนาคารกรุงเทพ
  จํากัด (มหาชน)/
  สถาบันการเงิน
- บมจ. ซีคอน ดี
  เวลลอปเมนท
- บมจ. สามมิตร
  มอเตอรส แมนูแฟค
  เจอริง/
  อุตสาหกรรม
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ช่ือ-สกุล/ตําแหนง อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
ในระยะ 5 ป
ยอนหลัง

(%) ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

5. นายชัยนันท
    ลภิธนานุวัฒน
    กรรมการ
    เขาดํารงตําแหนงเมื่อ
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542

60 MBA,
University of South
Alabama, USA.

-ไมมี- -ไมมี- ปจจุบัน

อดีต

- ที่ปรึกษา
   ประธาน
  กรรมการ
- ผูชวยกรรมการ
  ผูจัดการใหญ

- ธนาคารอิสลาม
   ประเทศไทย

- ธนาคารธนชาติ
  จํากัด (มหาชน)/
  สถาบันการเงิน

6.  นางสาวปยธิดา
     มังกรกาญจน
     กรรมการ
     เขาดํารงตําแหนงเมื่อ
     วันที่ 26 เมษายน 2556

48 ปริญญโท MBA สาขาการเงิน
และสาขาการตลาด
Mercer University Atlanta,
USA

3.84 เปนลูกสาว
กรรมการ
ผูจัดการ

ปจจุบัน

อดีต

- ผูจัดการฝาย
  พิจารณาเครดิต
  ธุรกิจขนาดใหญ
- ผูจัดการ
  วิเคราะหสินเช่ือ
  ธุรกิจขนาดใหญ
- ผูจัดการฝาย
  ธุรกิจการลงทุน

- ธนาคารทหารไทย
  จํากัด (มหาชน)/
  สถาบันการเงิน
- ธนาคารทหารไทย
  จํากัด (มหาชน)/
  สถาบันการเงิน

7.  นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน
     กรรมการอิสระ/ประธาน
     คณะกรรมการตรวจสอบ
     เขาดํารงตําแหนงเมื่อ
     วันที่ 22 มีนาคม 2556

70 Master of Science
(Management),
Mississppi State
University, USA

-ไมมี- -ไมมี- อดีต - ผูบริหารอาวุโส
  สวนตราสารหนี้
- ผูชวยผูอํานวย
  การสาขาภาคใต
- หัวหนากิจการ
  สาขาสํานัก
  ผูวาการ

- ธนาคาร
  แหงประเทศไทย/
  สถาบันการเงิน

8.  นายพีรศักด์ิ ประไพพร
      กรรมการอิสระ/
      กรรมการตรวจสอบ
      เขาดํารงตําแหนงเมื่อ
      วันที่ 26 เมษายน 2556

61 ปริญญาตรีบัญชี (ตนทุน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-ไมมี- -ไมมี- ปจจุบัน

อดีต

- นักวิเคราะห
  อาวุโสพัฒนา
  สินทรัพย
- รองผูอํานวยการ
  ฝายอาวุโส

- ธนาคารทหารไทย
  จํากัด (มหาชน)/
  สถาบันการเงิน
- บรรษัทเงินทุน
  อุตสาหกรรมแหง
  ประเทศไทย

9.  นายวุฒิพงษ เวชยานนท
      กรรมการอิสระ/
      กรรมการตรวจสอบ
      เขาดํารงตําแหนงเมื่อ
      วันที่ 9 สิงหาคม 2556

53 ปริญญาโททางกฎหมาย
มหาวิทยาลัยฮารวารด
ประเทศสหรัฐอเมริกา

-ไมมี- -ไมมี- ปจจุบัน

อดีต

- กรรมการบริหาร
  ความเสี่ยง
- ที่ปรึกษาคณะ
กรรมการธนาคาร
และกรรมการ
บริหาร
- กรรมการ
  ตรวจสอบ
- กรรมการ
  บริหาร
- ประธาน
  กรรมการ
- ผูชวยกรรมการ
  ผูจัดการใหญ

- ธนาคารเพื่อการ
  พัฒนาวิสาหกิจ
  ขนาดกลางและ
  ขนาดยอม/
  สถาบันการเงิน

- ธนาคารกัมพูชา
  พาณิชย
- บจก.ไทยพาณิชย
  พลัส
- บจก.กฎหมาย
  สยามนิติ
- ธนาคาร
  ไทยพาณิชย จํากัด
  (มหาชน)
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ช่ือ-สกุล/ตําแหนง อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
ในระยะ 5 ป
ยอนหลัง

(%) ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

10. นางสาวสมสวน ขอนดอน

      เลขานุการบริษัท

      เขาดํารงตําแหนงเมื่อ

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2553

49 ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ

สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

-ไมมี- -ไมมี- ป 2534

ถึงปจจุบัน

 ผูจัดการ

แผนกสารสนเทศ

บมจ.ไทยนาม

พลาสติกส/

อุตสาหกรรม

11. นายชัยโรจน

      คงศิริพาณิชย

      เลขานุการคณะ

      กรรมการตรวจสอบ

      เขาดํารงตําแหนงเมื่อ

     วันที่ 27 มกราคม 2543

51 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

(การเงิน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.02 -ไมมี- ป 2539

ถึงปจจุบัน

 ผูจัดการ

 สํานักตรวจสอบ

 กิจการภายใน

บมจ.ไทยนาม

พลาสติกส/

อุตสาหกรรม

12. นายวิโรจน
      อนันตโชติกะกุล
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ

60 Ms in Industrial
Engineering
University of Tennessee,
USA

-ไมมี- -ไมมี- ป 2555
ถึงปจจุบัน

ป 2552
ถึงป 2555

- ผูชวยกรรมการ
  ผูจัดการ

- Sr.Regional
  Director of
  Installation and
  Field

- บมจ.ไทยนาม
  พลาสติกส/
  อุตสาหกรรม
- Kone
  (Singapore)
  Public Co.,Ltd./
  อุตสาหกรรม

13. นายประณต คชภักดี

      ผูอํานวยการกลุมขาย

      และการตลาด

61 ปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร

University of

Illinois, USA.

-ไมมี- -ไมมี- ป 2538

ถึงปจจุบัน

ผูอํานวยการ

กลุมขายและ

การตลาด

บมจ.ไทยนาม

พลาสติกส/

อุตสาหกรรม

14. นายสุริยะ เรืองสําเร็จ

      ผูอํานวยการกลุม

      คนควาวิจัย/พัฒนา

      เทคนิค/ผลิตภัณฑ

      และประกันคุณภาพ

50 ปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร

-ไมมี- -ไมมี- ป 2549

ถึงปจจุบัน

ผูอํานวยการ

กลุมคนควาวิจัย/

พัฒนาเทคนิค/

ผลิตภัณฑและ

ประกันคุณภาพ

บมจ.ไทยนาม

พลาสติกส/

อุตสาหกรรม

15. นายเหมสุวรรณ พัดชา

      ผูอํานวยการกลุมผลิต

57 ปริญญาตรี สาขา

เทคโนโลยีการผลิต

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ

-ไมมี- -ไมมี- ป 2554

ถึงปจจุบัน

ป 2545

ถึงป 2554

- ผูอํานวยการ

  กลุมผลิต

- ผูจัดการโรงงาน

บมจ.ไทยนาม

พลาสติกส/

อุตสาหกรรม
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ช่ือ-สกุล/ตําแหนง อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัทฯ

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
ในระยะ 5 ป
ยอนหลัง

(%) ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

16. นางสาวอภิรดี ต้ังสาธิต

      ผูจัดการฝายบัญชี

      และการเงิน

65 ประกาศนียบัตร

สาขาการบัญชี,

วิทยาลัย

พณิชยการเชตุพน

0.05 -ไมมี- ป 2543

ถึงปจจุบัน

ผูจัดการฝาย

บัญชีและการเงิน

บมจ.ไทยนาม

พลาสติกส/

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
1. กรรมการลําดับท่ี  1 - 9  ไดผานการอบรมหลักสูต ร Director  Accreditation  Program (DAP)  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทยแลว
2. เลขานุการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) และ Effective Minute Taking (EMT) จากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว
3. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดผานการอบรมหลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary จากสมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทยแลว
4. กรรมการลําดับท่ี 1, 2, 3 และ 5 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือรับรองบริษัทฯ
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เอกสารแนบ 2

กรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ที่เปนผูบริหารในบริษัทยอย

บริษัทยอย

ผูบริหาร/ชื่อบริษัท บริษัทฯ
บจก.ทวีวัฒนา

โลจิสติกส

บจก.ไทยนาม

-เคียววา
TNV Plastics

(Proprietary)

Limited

บจก.ที.เอ็น.พี.

อินดัสทรี

1.  นางศิริพร มังกรกาญจน X // // - X

2.  นายกอง มังกรกาญจน // - - /// //

3.  นายกฤตศร มังกรกาญจน // - - - -

4.  นายธวัช ตรีวรรณกุล / - - - /

5.  นายชัยนันท ลภิธนานุวัฒน / - - - /

6.  นายชรัตน สวางวรรณ - X /// - -

7.  นส.อภิรดี ตั้งสาธิต - // - // -
หมายเหตุ  X =   ประธานกรรมการ / กรรมการผูจัดการ

   /// =   กรรมการผูจัดการ

   // =   กรรมการบริหาร

   / =   กรรมการ

- บุคคลในลําดับที่ 1, 2, 3, 5 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัทฯ

- บุคคลในลําดับที่ 1, 6 และ 7 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส จํากัด

- บุคคลในลําดับที่ 1 และ 6 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด

- บุคคลในลําดับที่ 2 และ 7 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน TNV Plastics (Proprietary) Limited

- บุคคลในลําดับที่ 1, 2, 5 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัท ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี จํากัด

ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออม
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นายชัยโรจน  คงศิริพาณิชย
ตําแหนง  : ผูจัดการสํานักตรวจสอบกิจการภายใน
อายุ : 51 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา :  -  ปริญญาตรีบัญชี

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 -  ประกาศนียบัตรการบัญชีชั้นสูงดานการสอบบัญชี
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณการปฏิบัติงาน :
ป 2539 - ปจจุบัน -  ผูจัดการสํานักตรวจสอบกิจการภายใน

    บริษัท ไทยนามพลาสติกส จาํกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ
ที่กําหนดไวในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคลองตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบตาม
เจตนารมณและวัตถุประสงคของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยมีผลการปฏิบัติงานโดยสังเขปดังนี้ :-

1. ในรอบป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 7 คร้ัง
2. การปฏิบัติงาน

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุม การแตงตั้ง ตําแหนง
1. นายวรเทพ    ไวทยาวิโรจน 7/7 26 เมษายน 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพีรศักดิ์   ประไพพร 7/7 13 พฤษภาคม 2556 กรรมการตรวจสอบ
3. นายวุฒิพงษ  เวชยานนท 5/7 9 สิงหาคม 2556 กรรมการตรวจสอบ

3. การดําเนินงาน
ในการดําเนินงานดานการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดสรุปรายงานการปฏิบัติงานใหคณะ

กรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบและพิจารณาเปนประจําทุกไตรมาส โดยมีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้ :-

การสอบทานดานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงรายการระหวางกัน โดยไดเชิญผูสอบบัญชีและฝายจัดการรวมประชุมทุกครั้งที่มี
การพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป เพื่อพิจารณาในประเด็นสําคัญของงบรายงานทางการเงิน
พรอมทั้งใหขอสังเกตและคําแนะนํา รวมทั้งขอคิดเห็นที่เปนประโยชนเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดทํางบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความถูกตอง ครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียง
พอและทันเวลา ตลอดจนความมีอิสระของผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินมีความถูกตองและเชื่อถือได

การสอบทานดานความเสี่ยง
แมบริษัทฯ ยังมิไดจัดตั้งหนวยงานในการปฏิบัติการดานความเสี่ยงเปนการเฉพาะ แตบริษัทฯ ก็ไดมีการทบทวน

การบริหารจัดการดานความเสี่ยงอยางมีแบบแผนอยางตอเนื่องและมีหลักเกณฑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบ
ทานแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพ
การณและสภาพธุรกิจ ตลอดจนมีมาตรการในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ใน
การนี้ไดเสนอแนะใหฝายจัดการใหความสําคัญในการบริหารสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ การบริหารจัดการสิน
คาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพ การลงทุนในสินทรัพยถาวรดวยความรอบคอบและเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้คณะ
กรรมการตรวจสอบไดติดตามปญหาและการแกไขในการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยในตางประเทศเพื่อพิทักษผล
ประโยชนของบริษัทฯ ใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด
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การสอบทานดานกฏหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

และกฏหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดูแลแนวทางปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบดวยการกํากับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการโดยถูกตองอยางสม่ําเสมอ

การสอบทานดานธุรกิจสัมพันธ
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการทําธุรกรรมของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงรายการที่อาจมี

ความขัดแยงหรือทับซอนทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในรอบป เพื่อใหมั่นใจไดวารายการดังกลาวที่ดําเนินการตามปกติ
ธุรกิจ มีความสมเหตุสมผล ไมมีการถายโอนผลประโยชนใดๆ และมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ตลอดจนดูแลใหมีการ
ปฏิบัติกฏหมายและกฏระเบียบตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดวาง
บรรทัดฐานไว

การสอบทานดานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบกิจการภายใน ขอบเขตการปฏิบัติ

งานแผนการตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากการสอบทานรายงานการ
ตรวจสอบภายใน การติดตามผลจากประเด็นปญหาที่เสนอแนะใหแกไขปรับปรุงแลว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา
บริษัทและบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ และเหมาะสมไมพบจุดออนที่มีสาระสําคัญ

การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี คุณภาพมาตรฐานในการทํางาน ความเชี่ยว

ชาญและความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบคาบริการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินกับ
ปริมาณงานแลว จึงไดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ใหแตงตั้งนายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันวิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 จากบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 โดยกําหนดคาบริการตรวจสอบและสอบทานทั้งส้ิน  860,000.- บาท ซึ่ง
เปนคาตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย และไดรับความรวมมือ
ดวยดีจากฝายจัดการ ตลอดจนไดพบและหารือกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะโดยไมมีฝายจัดการเขารวมหนึ่งครั้ง เพื่อ
ขอหารือและรับทราบขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาใน
รอบป 2557 บริษัทฯ ไดดําเนินงานตามแผนที่วางไว โดยคํานึงถึงความโปรงใส เชื่อถือได มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และไดปฏิบัติตามประกาศ ขอกําหนดและกฏหมายที่เกี่ยวของ

  วันที่  2  มีนาคม  2558
        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

                                        (นายวรเทพ  ไวทยาวิโรจน)
        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ






