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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ าหน่ายกระสอบรายแรกในประเทศ
ไทย ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดย จอมพลผิน ชุณหะวัน กับ นายเลื่อน บัวสุวรรณ พร้อมด้วยทหาร ต ารวจ พ่อค้า ประช าชน ได้
ประชุมก่อตั้ง บริษัท กระสอบอิสาน จ ากัด ข้ึนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2496 และได้จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทจ ากัด เมื่อ
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2496 

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2502 บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังเข้าซื้อหุ้นเกือบ
ทั้งหมด จนกระทั่งเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2530 บริษัทถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน และ
ในปีเดียวกันได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ภายใต้ช่ือ “บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)” ด าเนิน
ธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพิ่มสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
ผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์   

ปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก และยังคงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่อง จากการวางรากฐานในปี 2555-2556 โดยการย้ายฐานการผลิตจาก  ต.จอหอ  จ.
นครราชสีมา  ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา และมีการปรับปรุงออกแบบอาคารโรงงาน 
ลงทุนเครื่องจักรใหม่ และพัฒนาระบบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพจนได้รับรองมาตรฐานสากล ISO9001, GMP, HACCP, 
Green Industry และ มอก. 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ  12.01 ของทุน
จดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทร่วมด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็นพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร นอกจากนี้
ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่พื้นที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (เขต 3) ที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันโรงงานของบริษัท ได้ย้ายเข้ามาตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร อ าเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา นี้เช่นเดียวกัน 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
วิสัยทัศน์ 

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้น าทางด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
ตามความต้องการของลูกค้า และด้านคุณภาพและบริการ ซึ่งไม่ได้เน้นหนักแต่เพียงผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติก
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยายสายผลิตภัณฑ์ไปสู่บรรจุภัณฑ์อื่นๆอีกด้วย โดยยึดมั่นตามนโยบายของบริษัท            
“ คุณภาพ ตรงเวลา และราคายุติธรรม ” 
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เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  
1. ผลิตสินค้าท่ีมคีุณภาพราคายุติธรรม และส่งมอบทันเวลา  เพื่อสรา้งความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผูบ้ริโภคผู้ใช้

สินค้าจากบรรจภุัณฑ์ของบริษัท 
2. เพิ่มยอดขายในปี ให้เติบโตขึ้นจากปีท่ีแล้วไม่น้อยกว่า 10 % 
3.  มีผลประกอบการประจ าปเีป็นก าไรสุทธิ  
4. มีช่องทางที่มาของรายได้ที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเฉพาะรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์

พลาสติก 
5. ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐ 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท  
1. การปรับเปลี่ยน  Business Model ใหม ่ในรูปแบบ The One Stop Service Packaging Solution เพื่อเป็นผู้

ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบจนถึงส่งมอบสินค้า  และเพิ่มยอดขาย
ด้วยการ Outsource บางส่วน ท าให้ลดข้อจ ากัดด้านก าลังการผลิต  สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้มากข้ึน 

2. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึง
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยใช้หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
เป็นศูนย์กลาง 

3. ลดการสูญเสียจากการผลิต และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ  โดยการฝึกอบรมพนักงาน  การ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน ตลอดจนใช้เทคโนโลยี  เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก  ควบคุมและตรวจสอบใน
การท างานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

4. ขยายสายการผลิตไปยังบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มยอดขายและสร้างผลก าไรโดย บริษัทท าการ
ขยายธุรกิจโดยการลงทุนในเครื่องจักรและการผลิต ส าหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งเป็น
ตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าตลาดกระสอบพลาสติกหลายเท่าตัว และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ1 
อีกทั้งยังไม่มีความเสี่ยงจากฤดูกาลของสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ โดยได้เริ่มผลิตและจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวใน
ไตรมาสที ่2 ปี 2560 

5. การลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของกิจการ 
6. กระจายความเสี่ยง (Diversify) และขยายตลาด โดยพิจารณาสัดส่วนกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทอุตสาหกรรมตาม

ฤดูกาลของสินค้าทางการเกษตร เพื่อรักษายอดขายให้มีความสม่ าเสมอ  
7. มุ่งเน้นการท าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต 

 

 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เริ่มด าเนินกิจการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 

2496 ในช่ือบริษัท กระสอบอิสาน จ ากัด (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) มีทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ปอ บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพิ่มสาย
ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์   
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ในปี 2550 เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาดท่ีลดลง และการขาดแคลนวัตถุดิบปอ บริษัทจึงยกเลิก
ส่วนงานการผลิตผลิตภัณฑ์ปอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่  10/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ปัจจุบัน
บริษัทจึงมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงอย่างเดียว      

ต่อมาในปี 2554  บริษัทได้ย้ายโรงงานการผลิตจาก ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มายังเขตสง่เสริม
อุตสาหกรรม นวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา บนพ้ืนท่ี 19-3-45 ไร่ ปัจจุบันบริษัท ใช้พื้นทีโ่ดยแบ่งเป็น อาคาร
ส านักงานพ้ืนท่ี 600 ตารางเมตร  อาคารผลิต 1 (Flexible Packaging) ส าหรับการผลิตสินค้าบรรจภุัณฑ์ชนิดอ่อน
พื้นที่   3,600  ตารางเมตร  อาคารผลิต 2 (Finishing) ส าหรับการพิมพ์ เคลือบ ตดั และเย็บพื้นที่  2,900  ตาราง
เมตร ส่วนอาคารผลิต 3 เป็นส่วนผลิตเส้นเทปและผืนผ้า ขนาด 3,600 ตารางเมตร  รวมพื้นท่ีการผลติทั้งสิ้น 10,100  
ตารางเมตร  อาคารคลังสินค้าพื้นที่   600  ตารางเมตร และโรงอาหาร   

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

ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในการจัดหาเครื่องจักรส าหรับสายการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงการ
ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการรองรับระบบการท างาน สรรหาแรงงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางส าหรับสายงานการผลิต
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเพิ่มเติม และสามารถเริ่มผลิตสินค้าและรับรู้รายได้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีก าลังการผลิตรวม 
1,000,000 เมตรต่อเดือน (1 กะการผลิต)  

ปี 2561 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง(PP) คือบริษัท วาวา แพค 
จ ากัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 จ านวน 460,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่ม
ทุนทั้งสิ้น  186.30 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการ  เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible 
Packaging) ในเฟสที ่2 

 

 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ในปี 2534  บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท นวนคร จ ากัด ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน

รูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 53.35 ของทุนจดทะเบียน   
ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในนาม “บริษัท นวนคร จ ากัด 
(มหาชน)”  ตั้งแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2547  ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในนวนครเท่ากับร้อยละ 12.01 ของทุนช าระแล้ว 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

การด าเนินธุรกิจและบริหารงานของบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น   บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัท
เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพื่อร่วมบริหารงานและก าหนดนโยบายสนองตอบแผนงานที่บริษัทก าหนด  โดยบริษัท
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์   ส่วนบริษัทร่วมด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ในลักษณะเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
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โครงสร้างของกลุ่มบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
1111111111 

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

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

ด าเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

12.01 % 
 

 15.08%  

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

ด าเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่ง 

   1.71% 

   29.99% 

บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 
ทุนช าระแล้ว  2,325.38 ล้านบาท 

ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยบรรจภุัณฑ์ 

บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล  
การด์ดิง้ จ ากดั* 

ทุนช าระแล้ว 6.30 ล้านบาท 
ด าเนินธุรกิจด้านใหบ้ริการการรักษาความปลอดภยั 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด  
ทุนช าระแล้ว 1,550 ล้านบาท 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานไอร้อน 

บริษัท ไทธนันต์ จ ากัด  
ทุนช าระแล้ว 2.50 ล้านบาท 

ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง 
(ให้บริการอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง) 

   51% 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ   
 

โครงสร้างรายได้ 
 โครงสรา้งรายได้ตามงบการเงินของบริษัท สามารถแยกตามลักษณะการด าเนินงานไดด้ังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท  
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ผลิตภณัฑ์/บริการ 2562 2561 2560 
 รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
รายได้จากการจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์กระสอบ
สานพลาสติก 

265.11 61.42 297.27 71.86 308.84 85.05 

รายได้จากการจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อน 141.52 32.79 92.11 22.27 41.75 11.50 
รายได้เงินปันผล 22.14   5.13 19.67   4.75 9.10 2.51 
ก าไรจากการขายสินทรัพย์ เงินลงทุนและ
รายได้อื่น 

2.86 0.66 4.64  1.12 3.44 0.94 

รวมรายได้ 431.63 100.00 413.69 100.00 363.13 100.00 

 
▪ รายได้จากการจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.42 จากรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 

เป็นจ านวน 32.16 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบด้านฤดูกาลทางการเกษตรในช่วงต้นปี และประกอบกับสภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซาตลอดปี 2562 ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เช่น ข้าวสาร แป้งมัน ปุ๋ย เป็นต้น การเกิดภาวะฝนแล้ง จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร
ดังกล่าว อีกท้ังค่าเงินบาทที่แข็งตัวก็ส่งผลให้การส่งออกผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรชะลอตัวลงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดีในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังคงเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัทได้มุ่งเน้นในการรักษาลูกค้ากลุ่มนี้มาโดยตลอด 
จึงยังคงสามารถประคับประคองยอดขายให้ไม่ตกต่ าลงมากนัก  

▪ รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และเริ่ม
รับรู้รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีแนวโน้มยอดขายและก าลังการ
ผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามล าดับ โดยมียอดขายในปี 2562 เป็นจ านวน 141.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจ านวน 
49.41 ล้านบาท แล้วยังคงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป ตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วน
ของยอดขายจากบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560-2562 จากร้อยละ 11.50, 22.27, 
32.79 ตามล าดับ 

▪ จากการขยายธุรกิจของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ส่งผลให้รายได้จากการขายรวมในปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 เป็นจ านวน 
17.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.34 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งในด้านภูมิอากาศและ
สภาวะเศรษฐกิจซบเซา ที่ค่อนข้างรุนแรงในรอบปีนี้ แต่จากการที่บริษัทสามารถบริหารสัดส่วนของลูกค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม และกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อกระจายความเสี่ยงได้อย่างดี จึงท าให้บริษัทมียอดขายที่สูงขึ้นกว่าปี
ก่อน แม้จะไม่สูงขึ้นเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ก็ตาม 

▪ ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากเงินปันผลของบริษัทร่วม จ านวน 22.14 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.13 เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 เป็นจ านวน 2.47 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมมผีลประกอบการที่ดีขึ้น 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรอืบริการ 
        
ลักษณะผลติภณัฑ์หรือบริการของบริษัท  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้

 
2.1.1 ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืน 
บริษัทด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน (Woven Bag) 

ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ข้าวสาร อาหารสัตว์ แป้ง ปุ๋ย น้ าตาล 
เคมีภัณฑ์ น้ าแข็ง เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เป็นกระสอบสานที่มีความเรียบ และมีความแข็งแรงทนทาน
ต่อการน าไปใช้งาน รวมถึงความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าที่น าไปบรรจุอีกด้วย ทั้งนี้
บริษัทได้มีการขยายตลาด โดยผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว(Flexible Packaging) ในปี 2560 เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้งานท่ีหลากหลายของลูกค้า ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ าหน่ายได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ 

 

 กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexo Printing)  
 เป็นการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Flexo คือ ใช้บล๊อกยางผ่านสีและกดลายลงบนกระสอบได้เป็นงาน
พิมพ์แบบ 2 มิติ ที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปในตลาดระดับกลางและระดับล่าง ซึ่งอาจจะมีการเคลือบหรือสวมถุงรองใน  (PE) 
เพื่อป้องกันความชื้นตามคุณลักษณะของสินค้าท่ีลูกค้าน าไปบรรจุ 
 

 กระสอบเคลือบกราเวียร์ (Gravure Printing)  
             เป็นการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure ลงบนแผ่นฟิล์ม แล้วน ามาเคลือบลงบนกระสอบ ได้เป็นงาน

พิมพ์แบบ 3 มิติ ท่ีให้ภาพเหมือนจริงหรือมีการใช้ Graphic Design ได้ตามความต้องการเหมาะส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ
ภาพลักษณ์ทางการตลาดในตลาดระดับบน หรือระดับ Premium 

 

 บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) 
             เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก และฟิล์มหลากหลายชนิด อาทิ BOPP, CPP, PET,อลูมิเนียมฟอยด์ 
พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure แล้วน ามาเคลือบรวมกันเป็นแผ่นและตัดรูปให้ได้ขนาดตามแบบที่ต้องการ ซึ่งจะเน้นไปที่
ความสวยงามและลักษณะการบรรจุที่มีรูปแบบเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น ซองซีล3ด้าน ซองก้นตั้ง เป็นต้น 

 

 ฉลากสินค้า  (Label)          
                ป้ายฉลากท าจากฟิล์ม ใช้สร้างความโดดเด่นให้กับตัวบรรจุภัณฑ์  หรือสื่อสารข้อความและรายละเอียด

ถึงผู้บริโภค  เช่น  ตราสินค้า  ค าแนะน าในการใช้งาน  วันผลิตและวันหมดอายุ  ส่วนผสมหรือส่วนประกอบ  และเครื่องหมาย
มาตรฐานต่างๆ  เป็นต้น  โดยบริษัทสามารถผลิตเองได้บางประเภท  แต่บางประเภท อาศัยวิธีการซื้อมาขายไปตามก าไรที่
เหมาะสม 

 
 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1635/plastic-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
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2.1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วม 
บริษัทด าเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร 

จ ากัด (มหาชน) ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร  พร้อมระบบ
สาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน โครงการตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ในพื้นที่ประมาณ 6,135 ไร่ แบ่งพื้นที่ในโครงการเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม  เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และ
เขตปลอดอากร ส าหรับเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนวนคร ได้จัดสรรพื้นที่  ทางด้านทิศเหนือของโครงการเดิมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่
ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 12.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  นอกจากนี้ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัย
ที่สุดในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 
2.2.1 การด าเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี 2562 
 การด าเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี 2562 บริษัทได้มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายสินค้า Flexible 
Packaging เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ โดยผลการด าเนินงานด้านการขายสินค้า (เฉพาะสินค้าเกรด A) 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาแสดงได้ดังนี้ 

 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

กระสอบพลาสติก 

กระสอบไม่พิมพ์ 18.02 4.50% 23.82 6.16% 30.57 8.82%

กระสอบพิมพ ์ Flexo 112.74 28.14% 148.82 38.48% 140.22 40.46%

กระสอบเคลือบพิมพ ์Flexo 48.14 12.01% 51.14 13.22% 55.62 16.05%

กระสอบเคลือบฟิลม์ Gravure 56.4 14.08% 46.01 11.90% 38.22 11.03%

Outsourcing 23.9 5.96% 24.86 6.43% 40.22 11.60%

รวมกระสอบพลาสติก 259.2 64.69% 294.65 76.18% 304.85 87.95%

141.51 35.31%

รวม ทุกประเภท 400.71 100.00% 386.77 100.00% 346.60 100.00%

ประเภทสินคา้
2562 2561 2560

จ านวน
ร้อยละ

จ านวน
ร้อยละ

จ านวน
ร้อยละ

Flexible Packaging 92.11 23.82% 41.75 12.05%

 
*รายงานขายตามประเภทสนิคา้ จะไม่รวมการขายสนิคา้เกรดบหีรอืของเสยี จึงมตีวัเลขไม่เท่ากบัรายไดจ้ากการขายตามงบการเงนิ 
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 ภาพรวมยอดการขายสินค้าในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ตามที่ได้ช้ีแจงไว้แล้ว ซึ่งหากดูในรายละเอียดจะ
พบว่ายอดขายกระสอบพลาสติกจะลดลงจากปี 2561 และ ปี 2560 โดยเฉพาะสินค้าประเภทกระสอบพิมพ์ Flexo ซึ่งเป็น
กระสอบทั่วไปส าหรับกลุ่มลูกค้าปุ๋ย และแป้งมัน จากการประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นปี แต่จะเห็นได้ว่าสินค้าประเภท
กระสอบเคลือบฟิล์ม Gravure ซึ่งเป็นสินค้าที่มี Value added สูง โดยส่วนมากจะเป็นลูกค้ากลุ่มข้าวสาร และอาหารสัตว์เลี้ยง
ที่ใช้สินค้าประเภทนี้ มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการที่บริษัทสามารถพิมพ์ฟิล์มกราเวียร์ได้เอง หลังจากที่
ลงทุนเครื่องพิมพ์กราเวียร์ในโครงการ Flexible Packaging 
 สาเหตุหลักที่ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้า Flexible Packaging ที่บริษัทได้เริ่ม
ขยายตลาดและลงทุนในเครื่องจักรใหม่ตั้งแต่กลางปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2562 บริษัทมียอดขาย Flexible Packaging 
จ านวน 141.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจ านวน 49.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.64 และ เพิ่มขึ้นจากปี 
2560 เป็นจ านวน 99.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 238.95 ซึ่งเป็นผลสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ และยังคงมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มยอดขายในบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ได้อย่างต่อเนื่องในป ี2563  

  
2.2.2  ลักษณะลกูค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
  กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร อาทิ ผู้ผลิตและ
บรรจุข้าวสารหรือโรงสีข้าว ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ผลิตแป้งมันส าปะหลังหรือแป้งข้าวโพด ผู้ผลิตปุ๋ย ผู้ผลิตน้ าตาล และโรงน้ าแข็ง 
เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น จะมีฤดูกาลที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้บริโภคและตามฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวของพืชผลนั้นๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ าตาลที่จะมีการเปิดหีบในช่วงเดือนตุลาคม และปิดหีบในช่วงเดือนเมษาย น 
อุตสาหกรรมปุ๋ยที่จะมีความต้องการใช้มากในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน หรือในกลุ่มโรงน้ าแข็งที่จะมีปริมาณการใช้งานสูงในช่วง
เทศกาลต่างๆ  

การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจึงจะต้องพิจารณาถึงฤดูกาลและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมของกลุ่มลูกค้านั้นด้วย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ผลิตแป้งมัน
ส าปะหลังหรือแป้งข้าวโพด และอุตสาหกรรมข้าว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเป็นฤดูกาลน้อย มียอดการสั่งซื้อท่ีสม่ าเสมอตลอด
ทั้งปี  
 บริษัท ยังมุ่งเน้นในส่วนของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากผู้ใช้กระสอบ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ เครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ซึ่งมีความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่างกันไป 
โดยบริษัทมุ่งหวังจะท าการตลาดเพื่อสร้างพื้นฐานส าหรับกลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) และ บรรจุภัณฑ์
อื่นๆ ให้เป็นท่ีรู้จัก เพื่อขยายตลาดวงกว้างออกไปในอนาคต 
 จากลักษณะลูกค้าของบริษัทที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม และลักษณะสินค้าที่มีความหลากหลายเรื่อง
ส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Customize Products) บริษัทจึงใช้พนักงานขายเป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายหลัก เพื่อให้เกิดการสื่อสาร 2 ทางระหว่างลูกค้าและพนักงาน  ในการอธิบายสินค้าและรับฟังความต้องการ
ของลูกค้ามาท าการผลิตได้อย่างถูกต้อง โดยมีการแบ่งทีมขายตามประเภทผลิตภัณฑ์และตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ เพื่อให้พนักงาน
ขายมีความช านาญเฉพาะด้านในผลติภัณฑ์นั้นๆ และสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพื้นท่ีที่ตนเองดูแลอยู่ได ้โดยจะ
มุ่งเน้นการบริการ  เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ และเป็นท่ีปรึกษาทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่ออ านวยความสะดวกและลดช่องทางการติดต่อซึ่ง
อาจเกิดการเสียเวลากับธุรกิจของลูกค้าได้ บริษัทจะด าเนินการให้บริการแบบ One Stop Service กล่าวคือพนักงานผู้ขายจะ
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้ในทุกด้านที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
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 ด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัทมีรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีความสามารถส่งสินค้าได้สูงสุดถึง 20 ตันต่อวัน 
และมีการใช้บริการ Outside source จากบริษัทขนส่งภายนอกบ้าง ในกรณีที่ออกนอกเส้นทางประจ า โดยในการจัดส่งแต่ละ
ครั้งทางบริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมกับต้นทุนค่าขนส่งท่ีเกิดขึ้นเสมอ 

 
2.2.3  การแข่งขันของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกในปัจจุบันขึ้นอยู่กับความต้องการใช้กระสอบพลาสติกแทนกระสอบปอ
เพื่อบรรจุข้าวสาร นอกจากนั้นก็ยังมีการใช้กระสอบพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตร 
เป็นต้น อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกสานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้มีการตั้ง
และขยายโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกภายในประเทศได้โดยเสรี  

การผลิตเพื่อขายในประเทศส่วนใหญ่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมข้าวสาร อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเคมี 
และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมถึงความต้องการใช้กระสอบพลาสติกบรรจุข้าวสารส่งออกซึ่งใช้แทนกระสอบปอท าให้ปริมาณ
การผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และคาดว่ามีปริมาณการผลิตกว่าแสนตันต่อปีในปัจจุบัน 

 
ปัจจุบันมีผู้ผลิตกระสอบพลาสติกรายใหญ่และขนาดกลาง แบ่งได้เป็นสามกลุ่มคือ 

1. กลุ่มผู้ผลิตกระสอบพลาสติกเพื่อใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทั้งปุ๋ยเคมีและพืชผลเกษตร เช่น บริษัท ไทยเซ็นทรัล
เคมี จ ากัด บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จ ากัด เป็นต้น 

2. กลุ่มผู้ผลิตเพื่อใช้เองบางส่วน แต่มีก าลังการผลิตเหลือ จึงออกจ าหน่ายบางส่วนด้วย เช่น บริษัท แหลมทอง
อุตสาหกรรม จ ากัด บริษัท ซีพี สหอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นต้น 

3. กลุ่มผู้ผลิตเพื่อจ าหน่ายทั้งหมด เช่น บริษัทเอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัทนิธิกรอุตสาหกรรม จ ากัด บริษัทอุตสาหกรรมอ านวยไชย 
จ ากัด บริษัทโรงงานลักกี้สตาร์การทอ จ ากัด เป็นต้น 

 
ตลาดบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกนั้น มีลักษณะตลาดเป็นแบบ Perfectly competitive market หรือผู้ขายมาก

ราย คือไม่มีผู้น าตลาดอย่างชัดเจนรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สินค้ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยท าให้ระดับราคาสินค้า
ของผู้ผลิตในตลาดจะไม่ค่อยแตกต่างกันนัก หรือกล่าวได้ว่าผู้ผลิตมีอ านาจในการก าหนดราคาค่อนข้างต่ า ขึ้นอยู่กับคุณภาพและ
บริการที่แตกต่างกันออกไปตามกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท  อีกท้ังลูกค้าไม่มีต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ผลิต (Switching cost ต่ า) การ
แข่งขันในตลาดจึงค่อนข้างรุนแรง โดยส าหรับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) จัดอยู่ในกลุ่ม
ผู้ผลิตเพื่อจ าหน่ายทั้งหมด  โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ 2-3 % 

อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกมีการแข่งขันกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เช่น ถุงกระดาษ กล่องลูกฟูก 
เป็นต้น ในกรณีนี้ อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีเนื่องจากกระสอบพลาสติกมีคุณสมบัติที่
หลากหลายในท้ังด้านขนาด ความทนทาน ราคา และรูปแบบสีสันต่างๆ ท าให้ใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนได้ดี 
 จากการที่เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักมีสัดส่วนที่สูงมาก ท าให้สภาวะของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและราคาเม็ด
พลาสติกมีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต ราคา และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก โดยที่เม็ด
พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการลดอัตราภาษีน าเข้าภายใต้กรอบการค้าเสรี
อาเซียน หรือ อาฟตาในช่วงปี 2538-2539 ราคาเม็ดพลาสติกจึงได้เริ่มลดต่ าลงมาบ้าง แต่ก็ยังคงสูงกว่าบางประเทศในแถบ
เดียวกัน นอกจากนั้นต้นทุนที่มีนัยส าคัญอีกประการคือ ค่าแรงงาน เพราะการผลิตกระสอบพลาสติกยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานมาก ตั้งแต่แรงงานควบคุมเครื่องจักรทุกข้ันตอน ไปจนถึงแรงงานทอและเย็บ ดังนั้นเมื่อต้นทุนค่าจ้างแรงงานในประเทศ
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ไทยเริ่มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการย้ายฐานการผลติของผู้ผลิตไทยไปต่างประเทศ เช่น ย้ายไปผลิตในประเทศจีนหรือ
เวียดนาม ซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่า หรืออาจส่งผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าส าเร็จรูปที่ราคาถูกกว่าการผลิตใน
ประเทศ  
 การวิเคราะห์โดย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ จากข้อมูลของ Woodmac, สถาบันพลาสติก ในปัจจุบันภาพรวมของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีแนวโน้มเติบโตช้าลง โดยมีอัตราการเติบโตในภาพรวมอยู่ที่ 3% แต่เมื่อดูที่สัดส่วนของ
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้ว พบว่า อัตราที่ลดลงนั้นมาจากปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป หรือ Rigid plastic 
packaging ที่ลดลง ซึ่งปริมาณดังกล่าวถูกแทนท่ีด้วย บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อนตัว หรือ Flexible plastic Packaging 

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและวิถีชีวิตของคนไทย ท าให้พลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible plastic packaging) มี
ความต้องการมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้แก่ 1) การเติบโตของความเป็นชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัว 
ท าให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 2) การขยายตัวของ
ครัวเรือนขนาดเล็ก เนื่องจากจ านวนคนโสด และคู่สมรสที่ไม่มีบุตรมีจ านวนมากขึ้น  ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์แบบ
เฉพาะหน่วย (individual packaging) มากขึ้น โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีขนาดเล็กลง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการ
บริโภคสินค้าของสมาชิกในครัวเรือน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และ 3) การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ รวมไปถึง
กระแสความใส่ใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ท าให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รักษาความสดใหม่ 
สามารถยืดอายุสินค้าให้นานที่สุด และรักษาระดับความร้อนและความเย็นของอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่มีสารปนเปื้อน
ออกมาจากพลาสติก  

จากการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านดังกล่าว ท าให้ความต้องการใช้พลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible plastic packaging) ของ
ไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นแบบช้ันฟิล์มหลายช้ัน (multilayer film) ซึ่งมีประโยชน์ใน
ด้านการทนความร้อนและความดันสูง ทั้งยังสามารถพิมพ์ฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์ได้ มีความแข็งแรง ความสะดวกในการห่อหุ้ม
สินค้า สามารถข้ึนรูปเป็นบรรจุภัณฑ์หน่วยเล็กๆ ได้ง่ายต่อการใช้งาน และการขนส่ง เช่น ถุงแบบตั้งได้ (stand - up pouches) 
ถุงซิป (re - closable packs) 

ดังนั้นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จึงจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งกระแสรักษ์โลกและการ
รณรงค์ของภาครัฐ โดยลดปริมาณการใช้พลาสติกในรูปแบบบรรจุภัณฑ์คงรูป หรือ Rigid plastic packaging รวมถึงลดสัดส่วน
การลงทุนในบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุงหูหิ้ว หลอดพลาสติก ซึ่งทิศทางของบริษัทเอง ได้มีการปรับรูปแบบกล
ยุทธ์มามุ่งเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวในปี 2560 เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วย 

บริษัทพิจารณาลงทุนขยายสายการผลิตใหม่ในส่วนบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) เนื่องจากเล็งเห็น
ถึงโอกาสและข้อได้เปรียบที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น พื้นฐานของลูกค้าเดิมซึ่งเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท นับเป็นจุดเด่นที่
ส าคัญของบริษัท โดยจะท าให้มีฐานลูกค้ารองรับในช่วงแรกของการเปิดตลาด ซึ่งท าให้บริษัท สามารถวางแผนการบริการลูกค้า
ด้านบรรจุภัณฑ์ได้แบบครบวงจร รวมถึงการมีท าเลที่ตั้งเหมาะสมแก่การกระจายสินค้า โดยโรงงานผลิตนั้นตั้งอยู่ในศูนย์กลาง
การกระจายสินค้าสู่ภาคอีสานและส่วนภาคกลางตอนบน ซึ่งติดกับถนนมิตรภาพ ท าให้เป็นข้อได้เปรียบเรื่องการจัดส่งและ
กระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถใช้ทรัพยากรเดิมที่มี และไม่จ าเป็นต้องลงทุนสูงเนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มี
ลักษณะการผลิตใกล้เคียงกับกระสอบพลาสติก สามารถใช้ทีมงานผลิต บริหารและขาย ท่ีมีอยู่เดิมทั้งหมด รวมถึงพื้นที่อาคาร
เดิมของบริษัทซึ่งพร้อมรองรับระบบมาตรฐานต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, GMP (Good 
Manufacturing Practice), HACCP 

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความส าคัญกับการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก าลังให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยยึดหลัก “reduce-reuse-recycle” เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมี



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

11 

 

ประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะน า Bio-Plastic หรือพลาสติกที่
ย่อยสลายได้มาทดแทนในบางกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะเริ่มมีบทบาทมากข้ึนในอนาคตอันใกล้นี้ และมุ่งเน้นในการน านวัตกรรมใหม่ๆมา
พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้มากข้ึน รวมถึงน ามาเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น อีกด้วย 
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
วัตถุดิบ 

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

เม็ด Calcium ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยใช้วัตถุดิบในประเทศจาก ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศ จ านวน 2 ราย คือ 

IRPC และ HMC ซึ่งปัจจุบันบริษัทจะท าการจองเม็ดพลาสติกล่วงหน้า 1 เดือนในปริมาณ 60% ของความต้องการใช้

ของเดือนนั้นๆกับผู้ผลิต และอีก 40% จะท าการสั่งซื้อตามรอบการสั่งซื้อกับตัวแทนจ าหน่ายอื่นๆ เพื่อควบคุมความ

ผันผวนของราคา และป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ 

 

กระบวนการผลิต 
กลุ่มสินค้ากระสอบสานพลาสติก 

▪ Extrude (ฉีดเส้นเทป): น าเม็ด PP และ เม็ด Calcium มาหลอมแล้วรีดเป็นแผน่บาง ๆ แล้วจึงตัดย่อย (Slit) ออกเป็น

เส้นเทป ตามความหนาและขนาดความกว้างที่ต้องการ กรอเข้าแกนหลอดเพื่อรอการน าไปเข้าเครื่องทอ ก าลังการ

ผลิตรวม 300 ตันต่อเดือน  

▪ Weaving (การทอ): น าหลอดเส้นเทปที่ได้จากเครื่อง Extruder มาเข้าเครื่องทอ สานขึ้นเป็นผืนผ้ากระสอบตามหน้า

กว้างที่ต้องการ ซึ่งสามารถทอได้ทั้งลักษณะทรงกระบอก(ทอกลม) และทอเป็นแผ่น ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องทอรวม

จ านวน 56 เครื่อง ก าลังการผลิต 300 ตันต่อเดือน 

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

ความต้องการของลูกค้าว่าจะท าเคลือบหรือไม่ก็ได้ โดยสามารถผลิตได้ทั้งแบบเคลือบเป็นมันวาว และเคลือบด้าน ใน

กรณีที่เป็นสินค้ากราเวียร์จะน าฟิล์มที่มีการพิมพ์ลวดลาย   โลโก้แล้ว มาท าการเคลือบติดกับกระสอบ ในขั้นตอนนี้

เลย ปัจจุบันมีเครื่องเคลือบจ านวน 2 เครื่อง ก าลังการผลิตรวมประมาณ 150 ตันต่อเดือน 

▪ Printing (งานพิมพ์): ใช้บล็อกยางที่แกะลวดลาย โลโก้ ติดบนลูกกลิ้งผ่านสีแล้วพิมพ์กดลงบนผืนผ้ากระสอบ ซึ่งเรียก

วิธีการพิมพ์เช่นนี้ว่าการพิมพ์ Flexo ซึ่งจะได้งานพิมพ์ที่มีความละเอียดต่ ากว่าการพิมพ์แบบกราเวียร์ ปัจจุบันมี

เครื่องพิมพ์ 12 สี จ านวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก 5 สีแบบป้อนใบ จ านวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 6 สี 

จ านวน 1 เครื่องก าลังการผลิตรวมประมาณ 250 ตันต่อเดือน 

▪ Cutting & Sewing (งานตัดและงานเย็บ): น าม้วนผ้ากระสอบมาตัดตามความยาวท่ีลูกค้าต้องการ และเย็บก้นถุง โดย

ในขั้นตอนนี้อาจจะมีการบิดหรือจับจีบข้างกระสอบด้วยขึ้นอยู่กับลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ปัจจุบันบริษัทได้น า

เครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในส่วนของการตัดเย็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีก าลังการผลิต 350 ตันต่อ

เดือน 
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กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 

▪ หลังจากได้รับค าสั่งซื้อแล้ว บริษัทจะท าการสั่งซื้อวัตถุดิบตามชนิดที่ตรงตามค าสั่งซื้อ ซึ่งจะสามารถแบ่งเป็น

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

เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดฟิล์มจะมีความหนาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของการบรรจุและชนิดบรรจุ

ภัณฑ์ อีกท้ังจะท าการสั่งซื้อสีพิมพ์และสารละลายตามชนิดและหมายเลขก ากับสี 

▪ หลังจากได้วัตถุดิบพร้อมแล้ว ฟิล์มช้ันพิมพ์จะถูกเข้าสู่เครื่องพิมพ์ Roto Gravure เพื่อพิมพ์ลวดลายตามที่

ลูกค้าได้อนุมัติรับรองไว้แล้ว ด้วยการน าฟิล์มหมุนผ่านลูกกลิ้งแม่พิมพ์ที่หมุนผ่านถาดสีแล้วกดด้วยลูกยาง

รองพิมพ์ 

▪ หลังจากการพิมพ์แล้ว สินค้าที่ลูกค้าต้องการเป็นม้วนฟิล์มจะผ่านการตัด Slit และเข้าม้วนรอการหีบห่อ

จัดส่งหรือน าไปเคลือบกับกระสอบ  แต่ถ้าลูกค้าต้องการต้องการสินค้าที่ต้องท าการชั้นรองหรือขึ้นรูปจะถูก

น าไปเข้ากระบวนการ Dry Laminate  

▪ ฟิล์มช้ันพิมพ์ที่ลูกค้าต้องการเคลือบกับฟิล์มช้ันรองหรือขึ้นรูป จะถูกน าผ่านกระบวนการเคลือบ (Dry 

Laminate) โดยการเคลือบติดระหว่างช้ันฟิล์มด้วยกาวตามแต่ละชนิดของวัตถุดิบ และผ่านความร้อน

เพื่อให้ยึดติด 

▪ ฟิล์มหลังจากผ่านกระบวนการเคลือบแล้วจะถูกน าไปพักไว้ในห้องอบฟิล์มที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส 

ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดฟิล์ม แล้วจึงมาเคลือบต่อในช้ันถัดไป และน ามาพักไว้อีกครั้ง 

▪ เมื่อท าการอบฟิล์มในข้ันท่ี 5 แล้ว จะถูกน ามาตัดขอบงานหรือแบ่งช้ินงานตามจ านวนที่ถูกออกแบบไว้ ด้วย

เครื่องตัด Slit  

▪ เมื่อฟิล์มถูกตัดแล้วจะถูกน าไปเข้าสู่ระบบการขึ้นรูปตามชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อมา 

▪ หลังจากที่สินค้าขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วจะถูกน ามาบรรจุลงกล่องตามจ านวนที่ก าหนดส่งเข้าคลังสินค้าส่งถึง

ลูกค้าตามก าหนดวันเวลาต่อไป 

 

2.4 โครงการลงทุนในอนาคต 
จากการเพิ่มทุนในปี 2561 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรส าหรบัผลิต Flexible Packaging ไปแล้วบางส่วน เพื่อ

รองรับความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นขยายตลาดและการขายให้เต็มก าลังการผลิตที่มี ณ ปัจจุบัน

ก่อน ส่วนการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมในอนาคตนั้น จะพิจารณาจากทิศทางของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค และนวัตกรรม

ใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการใช้ให้มากท่ีสุด  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง   
 
ปัจจัยภายนอก 
1. ราคาวัตถุดิบ 

 เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิต  โดยส่วนใหญ่ราคาจะแปรผันตามราคาน  ามันตลาดโลก
รวมทั งขึ นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา  ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท  อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการ
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับการผลิต  โดยการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์แนวโน้มราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด  มีการวางแผนการสั่งซื อวัตถุดิบล่วงหน้าให้สอดคล้องกับค าสั่งซื อ
ของลูกค้า  เพื่อให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้มีราคาที่เหมาะสมและให้ประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด 

2. คู่แข่งขัน 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นตลาดขนาดใหญ่มีคู่แข่งขันมากราย  และเป็นอุตสาหกรรมที่คู่แข่งขันสามารถเข้าถึง

ได้ไม่ยาก  บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าที่มีอยู่ได้  ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายในการสร้างความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์  โดย
สินค้าของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ตามข้อก าหนดของอุตสาหกรรมการผลิต  เช่น  ISO9001, GMP, HACCP  
เป็นต้น  นอกจากนี ยังได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่รวดเร็ว  ตรงต่อเวลา  จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาบริษทัมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียลูกค้าน้อยมาก  แต่กลับสามารถท ายอดขายเพิ่มขึ นได้ตามล าดับ 

3. พฤติกรรมของผู้บริโภค 
  การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บรรจุ
ภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุเล็กลง ความต้องการที่จะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ภายในได้นาน
ขึ น ความสวยงามและทันสมัยของบรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค หรือการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหรือพลาสติกที่ใช้ครั ง
เดียวแล้วทิ ง ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่ง
บริษัทได้มีการปรับตัวโดยขยายการผลิตและการตลาดในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging ที่สามารถตอบโจทย์
ทั งในด้านความต้องใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กลง มีคุณสมบัติในการเก็บรักษาได้ยาวนานกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น และมีการ
ใช้พลาสติกในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับพลาสติกประเภทขึ นรูปหรือ Rigid plastic packaging นอกจากนั นบริษัทยังมุ่งเน้นใน
การศึกษานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ใช้ปริมาณพลาสติกลดลงแต่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ น(Reduce) สามารถน าไป
เข้ากระบวน Recycle ได้ รวมถึงศึกษาการใช้ Bio Plastic ที่อาจจะน ามาทดแทนในอนาคต 

4. สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ 
 จากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทที่เป็นกลุ่มเกษตรกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติก เช่น ข้าว ปุ๋ย แป้งมัน และ
อาหารสัตว์ นั น สภาพภูมิอากาศรวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง หรือ
อุทกภัย ถือเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน ดังนั นบริษัทจึงได้มีการกระจายกลุม่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ไม่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป และมีการวิเคราะห์ตลาด ติดตาม
สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อยอดขายของบริษัท นอกจากนั น การที่บริษัทขยายการผลิตและ
การตลาดในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging ยังเป็นการกระจายกลุ่มลูกค้าในตลาดที่กว้างขึ น อาทิ กลุ่มอาหาร
ส าเร็จรูป ขนมคบเคี ยว ของใช้ประจ าวัน เป็นต้น  ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากผลกระทบด้านฤดูกาลของสินค้าการเกษตรอีก
ด้วย 

5. การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่่า 
 นโยบายของรัฐบาลที่มีแนวโน้มในการปรับขึ นค่าแรงขั นต่ าอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
ของบริษัทโดยตรง เนื่องจากเป็นกระบวนการผลิตที่ต้องใช้แรงงานค่อนข้างมาก (Labor Intensive) ทางบริษัทจึงได้มีการ



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

14 
 

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั งในด้านการน าเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ทดแทนการใช้แรงงานท่ีไม่มี
ทักษะ หรือ การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มี Value added มากกว่าการผลิตแบบ Mass Production ส่งผลให้สามารถลดจ านวน
แรงงานท่ีไม่จ าเป็นลงได้ถึง 30% ในรอบปีท่ีผานมา 
 
 ปัจจัยภายใน 

1. กระบวนการผลิต   
 กระบวนการผลิตที่ล่าช้า  เครื่องจักรหยุดบ่อย  เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ

สินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามก าหนด และมีต้นทุนสูง  บริษัทได้บริหารจัดการโดยมีนโยบายในการเพิ่มเครื่องจักรที่จะมาช่วยในบาง
ขั นตอนของกระบวนการผลิตแทนการใช้แรงงานคน เพื่อให้การผลิตใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ น   และก าหนดมาตรการ
ในการตรวจสอบเครื่องจักรต่างๆ และท าแผนซ่อมบ ารุงตามวาระเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา   อีกทั งยังมี
นโยบายในการจัดหาOutsourceส ารองเพื่อใช้ในกรณีที่เครื่องจักรหลักช ารุดหรือมีปัญหาการใช้งาน   

2. ความสามารถของบุคลากร  
 เนื่องจากบริษัทได้ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานคน  ท าให้มีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะ

ของพนักงาน  และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรที่มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีของยุคปัจจุบัน  
ซึ่งจะท าให้ลดความเสี่ยงเรื่องของสินค้าไม่ได้คุณภาพลงได้  บริษัทจึงได้ให้ความส าคัญกับแผนการฝึกอบรมและการพัฒนา
บุคลากรมาโดยตลอด 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   
 4.1 ลักษณะส าคัญของสินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2562 
 สินทรัพย์รวม ตามที่แสดงในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 810.97 
ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 196.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.19 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน  614.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.81 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม 204.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
25.22 ของสินทรัพย์รวม 

 
รายการ มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท) 

ที่ดิน 27.22 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง 81.06 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 77.25 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 2.76 
ยานพาหนะ 16.22 
สนิทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 0 
รวม 204.51 

 
  การเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญในระหว่างปี 

บริษัทได้ขายทรัพย์สิน ดังนี ้
1. เครื่องจักรและเครื่องมือ 

1.1 เครื่องฉีดเส้นเทป 1 เครื่อง (พร้อมส่วนควบควบ/อุปกรณ์) 
1.2 เครื่องทอม้วนผืนผ้า  59 เครือ่ง (พร้อมส่วนควบ/อุปกรณ์) 

2. ยานพาหนะ  
2.1 Benz รุ่น ML 280 CDI 1 คัน 

 
 

ภาระผูกพัน  
1. ที่ดินท่ีเป็นที่ตั้งโรงงาน จังหวัดนครราชสมีา เนื้อท่ี 19 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ซึ่งมีมูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 จ านวน 27.22 ลา้นบาท พร้อมอาคารและอปุกรณ์มลูค่า 78.83 ล้านบาท  น าไปจ านองกับสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งเพื่อค้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบันการเงินในวงเงิน 10 ล้านบาท 

2. ยานพาหนะซึ่งมีมลูค่าตามบญัช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 4.93 ล้านบาท ได้ใช้เป็นหลักประกัน
หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซื้อ 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

รายการ  ราคาตามบัญชี – สุทธิ (ล้านบาท) 
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร ์ 1.81 

 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการเข้าไปร่วมก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน รวมทั้งติดตามตรวจสอบ

และควบคุมผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ 
บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 12.01 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม  ซึ่งบริษัทจะได้
ผลตอบแทนในระยะยาวจากเงินปันผล 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท
ที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด ไม่มีข้อพิพาทที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ  และไม่มีข้อพิพาทท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 
ข้อมูลบริษัท 
                  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขทะเบียนที่ 0107537000831 
ประกอบธุรกิจหลักคือ อุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก  
                 ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท ์0-2271-4213-6 โทรสาร 0-2271-4416, 0-2279-6717  
                 โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  เลขที่ 999/5 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.231 
ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 โทรศัพท ์0-4433-5520-24  โทรสาร  0-4433-5448 
                  Website: www.nep.co.th    
 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,808,135,754 บาท ช าระแล้วเป็นหุ้นสามัญ 2,325,380,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 2,325,380,588 บาท  
 
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
ขายและให้ เช่าและการให้บริการสาธารณู ป โภคและสิ่ งอ านวยความสะดวกต่ างๆ  ในนิคมอุตสาหกรรม      
               ส านักงานปทุมธานีตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์  0-2529-0031-5, 0-2529-0131-5 โทรสาร  0-2529-2176, 0-2529-2171  

ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 999/1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ 0-4400-0111-5, 0-4400-0999 โทรสาร 0-4429-1723 

Website: www.navanakorn.co.th   
บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,048,254,862 บาท ช าระแล้วเป็นหุ้นสามัญ 

2,048,254,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 2,048,254,862 บาท 
 
บุคคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหลักทรัพย ์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  0-2009-9000  โทรสาร  0-2009-9991 
 
ผู้สอบบัญช ี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
นายพีระเดช    พงษ์เสถียรศักดิ์   ผู้สอบบญัชีเลขท่ี  4752 หรือ 
นางสาววันนิสา   งามบัวทอง  ผู้สอบบญัชีเลขท่ี  6838   หรือ 
นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวสัดิ ์ ผู้สอบบญัชีเลขท่ี  6699 หรือ 

http://www.navanakorn.co.th/
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ผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทสอบบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้สอบบญัชรีับผดิชอบจาก บริษัท สอบ
บัญชีธรรมนติิ จ ากัด 
267/1 ถนนประชาราษฎรส์าย 1  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท ์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301  
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
 

7.1      จ านวนทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว  
บริษัทมีทุนจดทะเบียน จ านวน 2,808,135,754 บาท ทุนช าระแล้วเป็นเงิน 2,325,380,588 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,325,380,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

       7.2  ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 มีดังนี้  

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น  
1. กลุ่มบริษัท วาวาแพค จ ากัด 519,375,200  22.33% 
   1.1 บริษัท วาวาแพค จ ากัด 460,000,000 19.78% 
   1.2 นายวีระชาติ โลห์ศริ ิ 32,330,200 1.39% 
   1.3 นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 27,045,000 1.16% 
2. ครอบครัวกาญจนจาร ี 303,960,200 13.07% 
   2.1 นางสาวนฤพร กาญจนจาร ี 187,260,200 8.05% 
   2.2 นางสาวอรยาพร กาญจนจาร ี 64,900,000 2.79% 
   2.3 นายพรประเสริฐ กาญจนจาร ี 51,800,000 2.23% 
3. กระทรวงการคลัง 295,847,860 12.72% 
4. นายณัฐพล  จุฬางกูร 180,865,900 7.78% 
5. นายบพิธ ภัทรรังรอง 115,185,900 4.95% 
6. นายชนนพล ชนุหะชา 91,494,300 3.94% 
7. นางสาวพรรณนี แซจ่๋าว 85,399,400 3.67% 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 52,402,500 2.25% 
9. นายพรชัย กิตติปัญญางาม 29,587,600 1.27% 
10.นายอนันต์ เกษมปิยารมณ ์ 23,833,333  1.03% 

 

7.3   การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2559 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2559 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบยีน

ของบริษัทจาก 2,104,748,411 บาท เป็น 1,918,746,986 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่มิได้ออกจ าหน่าย โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 
กันยายน  2559 และได้ มี ก ารอนุ มั ติ เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริษั ทจ าก  1,918,746,986 บาท  เป็ น 
3,397,024,487 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,478,277,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้ 
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1)    จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 965,518,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญ
เดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ โดยจะเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท 

2)    จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 482,759,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 3 (NEP-W3) 

3)    จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NEP-W2) ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเสนอขายหุ้นในราคาต่ ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2559  
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท  ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจ านวน 482,759,167 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้ง
ที่ 3 (NEP-W3) จ านวน 482,759,167 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ท าการจองซื้อและช าระราคาค่าจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น   
ราคาใช้สิทธิ  : 0.55 บาทต่อหุ้น 
อาย ุ  : 3 ปี 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ  : ทุกวันท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กันยายน และธันวาคม ท้ังนี้วันใช้สิทธิ

ครั้งแรกตรงกับวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 
วันสิ้นสุดอายุของใบส าคัญแสดงสทิธิ : วันท่ี 14 กันยายน 2562 

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวน 208,409,779 หน่วย เหลือจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 
274,349,388 หน่วย  

บริษัทได้น าใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมีผู้ใช้สิทธิจองซื้อแล้วจ านวน 208,409,779 หน่วย เข้าจดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 
(NEP-W3) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งแต่
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559  

ส่วนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีไม่มผีู้จองซื้อจ านวน 274,349,388  หน่วย  บริษัทด าเนินการยกเลิกใบส าคัญ
แสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ังจ านวน     

รายละเอียดของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ NEP-W3 ของบริษัท ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิ จ านวน 12 ครั้ง มีดังน้ี 

1. ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 จ านวน 0 ราย จ านวนใช้สิทธิ    0 หน่วย 
2.  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 มีนาคม 2560 จ านวน 0 ราย จ านวนใช้สิทธิ    0 หน่วย 
3.  ครั้งท่ี 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 จ านวน 0 ราย จ านวนใช้สิทธิ    0 หน่วย 
4.  ครั้งท่ี 4 วันท่ี 15 กันยายน 2560 จ านวน 0 ราย จ านวนใช้สิทธิ    0 หน่วย 
5.  ครั้งท่ี 5 วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 จ านวน 0 ราย จ านวนใช้สิทธิ    0 หน่วย 
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6.  ครั้งที่ 6 วันท่ี 15 มีนาคม 2561 จ านวน 0 ราย จ านวนใช้สิทธิ 0 หน่วย 
7. ครั้งท่ี 7 วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 จ านวน 0 ราย จ านวนใช้สิทธิ 0 หน่วย 
8. ครั้งท่ี 8 วันท่ี 14 กันยายน 2561 จ านวน 0 ราย จ านวนใช้สิทธิ 0 หน่วย 
9. ครั้งท่ี 9 วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 จ านวน 0 ราย จ านวนใช้สิทธิ 0 หน่วย 
10. ครั้งท่ี 10 วันที่ 15 มีนาคม 2562 จ านวน 0  ราย จ านวนใช้สิทธิ 0  หน่วย 
11. ครั้งท่ี 11 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 จ านวน 0 ราย จ านวนใช้สิทธิ 0  หน่วย 
12. ครั้งท่ี 12 วันที่ 13 กันยายน 2562 จ านวน 3 ราย จ านวนใช้สิทธิ 4,001 หน่วย 

      จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ NEP-W3 ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น   4,001 หน่วย 
          จ านวนใบแสดงที่สิทธิเหลืออยู่ (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) จ านวน                          208,405,778  หน่วย 

 
7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
เงินส ารองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด  ภาวะการลงทุนของ
บริษัท และความจ าเป็นอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย 
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8.  โครงสร้างการจัดการ   
 

โครงสร้างการจัดการและผังการบริหารองค์กร 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมกีรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย 

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 10 ท่าน โดยในจ านวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน 

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ 
 

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก                               

1. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  ประธานคณะกรรมการบริษัท 19 กรกฎาคม 2550 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท 22 เมษายน 2562 
3. นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
19 กุมภาพันธ์ 2556 

4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

30 มกราคม 2535 

5. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ กรรมการบริษัท  
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

9 พฤศจิกายน 2560 

6. พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ/กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 26 เมษายน 2561 
  7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 

8 กรกฎาคม 2559 

  8. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

13 ธันวาคม 2561 

  9. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม  กรรมการบริษัท 22 เมษายน 2562 
  10. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี กรรมการบริษัท 26 เมษายน 2561 
  11. นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ 15 มกราคม 2562  

  
หมายเหตุ  - นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ใน

ระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ ได้พ้นจากต าแหน่งรักษาการกรรมการ
ผู้จัดการ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เนื่องจากได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการใหม่แล้ว 

 -  นายสธน เสมอภาค เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 และได้ลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

 - นายวีระชาติ โลห์ศิริ และนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

 -  นายวีระชาติ โลห์ศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
-  นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี แทน ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล โดยมี

ผลต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
- นายวีระชาติ โลห์ศิริ ได้รับต าแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
 - รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท” 
 



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

24 
 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก 

1. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
2. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล  กรรมการ 

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

8 กรกฎาคม 2559 

 

หมายเหต ุ - นายวีร ์วรศักด์โยธิน ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันที ่14 มกราคม 2562 

- ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นผลให้พน้จากการ
เป็น ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท” 

•   กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ พลต ารวจเอก สมชาย 

วาณิชเสนี นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา และนายวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือ
ร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 

 

•      ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
1. ดูแลการบรหิารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีท่ีสุดของผู้ถือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติ

ส าคัญ 4 ประการ คือ 
1.1 การปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) 
1.2 การปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of 

Loyalty) 
1.3 การปฏิบัตติามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
1.4 การเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure) 

2. ดแูลให้การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อความยั่งยืน ก าหนดกล
ยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรส าคัญให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้
ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

3. ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามผลการด าเนินงานโดยก าหนดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ค านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 

4. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการ
ข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง 
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5. ก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
โดยการก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เสนอแต่งตั้งและพิจารณาการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท 

6. เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ
ผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และมีความ
สนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง 

8. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขัดแย้ง
หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

9. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงมี
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีชัดเจนและสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติจริง 

10. คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
11. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

ของบริษัท 
12. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
13. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดย

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม ดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส 
และมีการเปิดเผยมติที่ประชุม รวมถึงจัดท ารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

14. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดแทนกรรมการได้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 
ทั้งนี้ การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท าขึ้นกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

15. เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับประมวล 

16. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น าขององค์กร ที่สร้างคุณค่าต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ 
โดยการก ากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust) ที่ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพร้อมจะยอมรับและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท 

17. ตระหนักถึงบทบาทของคณะกรรมการในฐานะผู้ก ากับดูแล ในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้เกิด
วัฒนธรรมองค์ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยปฏิบัติควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ 
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• อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดย

กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก าหนดและ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน แผนหลักในการด าเนินงาน นโยบายในการบริหารความ
เสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ การดูแลรายจ่ายลงทุนโครงการส าคัญ นโยบายจ่ายเงินปันผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างปี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ก าหนด
รายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท รายการระหว่างกันที่ส าคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การ
แบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน 

นอกจากนี้ การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

- การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท 
ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณฆ์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
- การเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียน 
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน 
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น 
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้น 
 

•      ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท  
1. เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร

และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
 1. พลเอก วรพันธ์  วรศักดิ์โยธิน  ด้านการจดัการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 2. นายสุทธิพร  จันทวานิช  ด้านการจดัการเชิงกลยุทธ์และการตลาด 
 3. นายวีระชาติ  โลห์ศริ ิ  ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต 
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 4. นางทิฆัมพร  ชัยเอี่ยม  ด้านการบริหารระบบบญัชีและการเงิน 
 5. นายหัฏฐจิต  หนุนภักด ี  ด้านอื่นๆ 
 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้รับค่าตอบแทน 20,000 
บาท/คน/เดือน เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความเหมาะสมเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 อน่ึง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 
นายวีระชาติ โลห์ศิริ และ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผลให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท จ านวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 
 1. พลเอก วรพันธ์  วรศักดิ์โยธิน  ด้านการจดัการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 2. นายสุทธิพร  จันทวานิช  ด้านการจดัการเชิงกลยุทธ์และการตลาด 
 มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี และได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท/คน/เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 

2562 เป็นต้นไป 

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
1. ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยตา่งๆ และ 

ฝ่ายจัดการ 
2. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมของบริษัท 
3. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ หรือฝ่ายจัดการ ตามวาระโอกาส 
4. ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามวาระโอกาส 
5. แนะน าและประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานและภาพลักษณ์ทีด่ีงามของบริษัทต่อสาธารณะ 

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนา

ระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับระบบงานมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, GMP, 
HACCP ฯลฯ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อให้พนักงานสามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่
องค์กรต้องการ  มีกระบวนการคัดเลือกคนดีและคนเก่ง  โดยมีผลตอบแทนและแรงจูงใจในการท างาน  
การพัฒนาความสามารถของพนักงานและการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นาน   ตลอดจนให้
ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาระบบงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การวิเคราะห์องค์กร  การ
จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากร การประยุกต์และสร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารคน
เพื่อผลงาน  การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  แผนความก้าวหน้าและทดแทนต าแหน่งงาน  และปัญหา
การจัดการทรัพยากรบุคคลและปัญหาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ที่ปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าแผนธุรกิจ  
แผนตลาด การประเมินธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขัน  การจัดท าแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์  และการจัดแผนกลยุทธ์ธุรกิจ  
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ การจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่องทางการขยายตลาด
และการสื่อสารกับลูกค้า  การสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์กร และปัญหาทั่วไปด้านการตลาด 
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3. ที่ปรึกษาด้านบริหารระบบบัญชีและการเงิน  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีและการเงินให้ได้มาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการระบบ  การจัดท าต้นทุนการ
ผลิต  การบริหารสภาพคล่อง  การจัดการคลังสินค้า  การวางแผนภาษี  การควบคุมภายใน  ตลอดจน
ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานฝ่ายบัญชี
และการเงิน และผู้บริหาร  รวมถึงการบริหารจัดการปัญหาทั่วไปด้านบัญชี การเงิน หรือปัญหาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร   

4. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ตั้งแต่ฐานข้อมูลการผลิต  กระบวนการผลิต เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์  บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ การก าหนดนโยบายการ
ผลิตที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ  การเพิ่มผลผลิต  การบริหารการผลิต  เครื่องจักร
การผลิต  งานเทคนิควิศวกรรม  และการวางระบบสารสนเทศการผลิต 

5. ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ  ให้คณะกรรมการบริษัทก าหนดบทบาทการให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่ปรึกษาท้ัง 4 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น 

  
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการขาดทุน เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารเฉพาะกิจฯ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายวีระชาติ  โลห์ศิริ   ประธานคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ 
2. นายนิพิฐ   อรุณวงษ ์ณ อยุธยา  รองประธานคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ 
3. นายสธน  เสมอภาค   คณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ 
4. นายสุทธิพร จันทวานิช  คณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ 
5. นายวีร์  วรศักดิ์โยธิน  คณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ 
โดยให้คณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจฯ มีอ านาจหน้าที่ปรับปรุง ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในกิจการต่าง ๆ 

ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จนกว่าผลประกอบการของบริษัทจะ Break-
even 

 

8.2  ผู้บริหาร 
  ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนท้ังสิ้น 7 คน ประกอบด้วย 

1. นายสธน เสมอภาค   กรรมการผู้จดัการ 
2. นายวีร์  วรศักดิ์โยธิน   รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน  
3. นายสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ   หัวหน้าฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายชลอ  ประสิทธ์ิสุวรรณ ์  หัวหน้าฝ่ายผลติกระสอบ 
5. นางสาววันชลี  บุตรงาม   หัวหน้าฝ่ายผลติบรรจุภณัฑ์ชนิดออ่น 
6. นายปภังกร  จันทรศรณ ์   หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย 
7. นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธรุการ   
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การเปลีย่นแปลงผู้บริหารที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562    
o นายสธน เสมอภาค เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนนายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา รักษาการกรรมการ

ผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 15 มกราคม 2562 
o นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน พ้นจากการด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 

12 กันยายน 2562 
o นายเจริญ วาริพันธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 และได้ลาออก

จากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
o นายต่อเขต พงษ์พิทักษ์ ผู้จัดการโรงงาน ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้ลาออกจากต าแหน่ง โดยมี

ผลตั้งแต่วันท่ี 26 กันยายน 2562 เป็นต้นไป 
o นายกิตติพงษ์ กรุพิมาย หัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ได้ลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 

2562 
o นายวัชระพงษ์ สิมาชัย หัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 และได้

ลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 10 ธันวาคม 2562 
o นางสาววันชลี บุตรงาม ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 

เป็นต้นไป 
o นายชลอ ประสิทธ์ิสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายผลิตกระสอบ ได้ลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
o นายปภังกร จนัทรศรณ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย ได้ลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 
o นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก ได้รับต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 21 มกราคม 

2562 
o นายสธน เสมอภาค ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ แต่งตั้งให้

นายวีระชาติ โลห์ศิริ ด ารงต าแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ แทน นายสธนฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2563 

o นายวีระชาติ โลห์ศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ  
  ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบอ านาจในการกระท าการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจ
ได้ เป็นผู้น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไม่อยู่ใน
นโยบายประจ าปีของบริษัท  อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการด าเนินงานที่เกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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• การก าหนดอ านาจอนมุัติวงเงิน 
บริษัทมีการก าหนดอ านาจอนุมตัิวงเงินส าหรับการด าเนินงานท่ีเป็นธรุกรรมปกติของบริษัทโดยสรุปไดด้ังนี้ 

รายละเอียด รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท 

(1) การซื้อทรัพย์สิน  เครื่องจักร   
งานโครงการ (ต่อโครงการ) 

ไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท เกิน 2 ล้านบาท 

(2) การซื้อวัตถุดิบ 
- เม็ดพลาสติก 
- แผ่นฟิล์มพลาสติก 
- วัตถุดิบประกอบการผลิตอื่นๆ 

 
 

 
ไม่เกิน 5 แสนบาท 

 
ไม่เกิน 20 ล้านบาท/เดือน 
ไม่เกิน 10 ล้านบาท/เดือน 

ไม่เกิน 2 ล้านบาท 

 
เกิน 20 ล้านบาท/เดือน 
เกิน 10 ล้านบาท/เดือน 

เกิน 2 ล้านบาท 

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

 
8.3      เลขานุการบริษัท 

   เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ก าหนดให้เลขานุการบริษัทต้องเป็นผู้
ที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะท าหน้าที่เลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ หรือเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาว
อาคีรา ฐิติชยวัช เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสาวชนิสรา ยิ่งนอก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็น
ต้นไป โดยข้อมูลประวัติของผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1  

 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี ้

1.  ประสานงานในการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี พร้อม
ทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 

2.  จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกั บหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ 

3.  จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมรวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย 

4.  เข้าร่วมประชุมและจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระส าคัญใน
การประชุม ตลอดจนค าถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

5.  ติดตามให้มีการด าเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

6.  ให้ข้อมูลหรือค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการก ากับดูแลกิจการ 
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7.  จัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ที่มีข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจ าปี) 

8.  จัดท าประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
9.  จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย 

• หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม 

• รายงานประจ าปี 
• ทะเบียนกรรมการ 
• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

11. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด                      

 
8.4     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดย

ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และ
ได้ขออนุมัติมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี   กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัตินโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ย
ประชุม ในวงเงิน 6 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี ้

ค่าตอบแทนรายเดือน บาท/เดือน 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 70,000 
รองประธานคณะกรรมการบริษัท 40,000 
กรรมการบริษัท 30,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7,500 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย บาท/คร้ังการประชุม 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

7,500 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

5,000 

1. กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามที่ก าหนด 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน เนื่องจากกรรมการตรวจสอบมภีาระหน้าที่ในการสอบทานรายงาน

ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการ

เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ครบถ้วนเพียงพอ 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าร่วม

ประชุม 

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและ ค่าเบี้ยประชุม มี
รายละเอียดดังนี ้

 

หมายเหตุ  -    รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท” 
*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)  / คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)/ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 
 

ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี ้
(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

  เป็นเงินรวมเท่ากับ 4,640,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบรายเดือน  
(ค)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นเงินรวมเท่ากับ 210,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบรายเดือน 
(ง)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เป็นเงินรวมเท่ากับ 102,500 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม  
(จ)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ล าดับที ่ รายชื่อกรรมการ ค่าตอบแทน 
BOD*  

(ล้านบาท) 

ค่าตอบแทน 
AC* 

(ล้านบาท) 

ค่าตอบแทน 
NRC* 

(ล้านบาท) 

ค่าตอบแทน 
CG* 

(ล้านบาท) 
1. พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 840,000 - - - 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ 350,000 - - - 
3. นายณรงค์ พหลเวชช์ 360,000  90,000 - - 
4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 360,000 - 37,500   - 
5. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 300,000 - 15,000 7,500  
6. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 360,000 60,000 - - 
7. พลโท จิรภัทร มาลัย 360,000 - - 5,000 
8. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ 360,000 - 25,000 - 
9. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์ 360,000 60,000 25,000 5,000 
10 นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 270,000 - - - 
11. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 360,000 - - - 
12. นายสธน เสมอภาค 330,000 - - - 
13. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน 30,000    

 รวม  4,640,000 210,000   102,500  17,500 
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เป็นเงินรวมเท่ากับ 17,500 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม 
 

(2)  ค่าตอบแทนในรูปอื่น ๆ  
2.1 รถประจ าต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท จ านวน 1 คัน ค่าเช่าเดือนละ 69,550 บาท สัญญาเช่า 5 ปี เริ่ม 1 

กันยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2566 
2.2 รถประจ าต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จ านวน 1 คัน เช่าซื้อ เริ่มใช้งาน 27 กรกฎาคม 2560  ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 มูลค่าคงเหลือ 1,423,217.99  บาท 
2.3 รถประจ าต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ จ านวน 1 คัน ค่าเช่าเดือนละ 30,500 บาท สัญญาเช่า 5 ปี เริ่ม 19 ธันวาคม  

2559 ถึง 19 ธันวาคม 2564 
2.4 รถประจ าต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการจ านวน 1 คัน เริ่มใช้งานปี 2553 ณ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าคงเหลือ 

500,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย  

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้กรรมการและผู้บริหาร ดังนี ้
บุคคลที่ได้รับค่าตอบแทน   จ านวน (คน)        ลักษณะผลตอบแทน จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

กรรมการ     13        ค่าตอบแทนรายเดือน    4.640 
กรรมการตรวจสอบ    3        ค่าตอบแทนรายเดือน  0.210 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 4   เบี้ยประชุม  0.103 
กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี  3   เบี้ยประชุม     0.018 

       ผู้บริหาร               11                      เงินเดือน         9.115 
หมายเหตุ  -    รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และผู้บริหาร แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท และ 
ผู้บริหาร” 
 

8.5   บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 312 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 2 คน และพนักงาน 310 

คน ประกอบด้วยส านักกรรมการผู้จัดการ 3 คน ฝ่ายการตลาดและขาย 15 คน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 13 คน ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ 21 คน ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ 18 คน ฝ่ายบริหารคุณภาพ 21 คน ฝ่ายผลิตกระสอบ 132 คน ฝ่ายผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดอ่อน 53 คน แผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 6 คน สายงานบัญชีและการเงิน 5 คน แผนกวางแผนผลิต 7 คน 
แผนกซ่อมบ ารุง 14 คน ส านักปฏิบัติการ 2 คน โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2562 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพเท่ากับ 90.09 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 415 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 3 คน และพนักงาน 412 
คน  ประกอบด้วย สังกัดส านักกรรมการผู้จัดการ 4 คน สังกัดสายงานการตลาดและขาย 2 คน สังกัดสายงานบัญชีและการเงิน 
5 คน ฝ่ายผลิตกระสอบ 229  คน  ฝ่ายการตลาดและขาย 12 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 30 คน  ฝ่ายบัญชี และ
การเงิน 15 คน  สังกัดส านักปฏิบัติการ  20 คน ฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน  51 คน ฝ่ายบริหารคุณภาพ 22 คน  ฝ่าย
คลังสินค้าและพัสดุ 22 คน  โดยมีผลตอบแทนรวมในปี  2561  ซึ่งได้แก่  เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เท่ากับ  78.04  ล้านบาท  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 379  คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 4 คน และพนักงาน 375 
คน  ประกอบด้วย ฝ่ายผลิตกระสอบ 250 คน  ฝ่ายขาย 9 คน ฝ่ายการตลาด 9 คน แผนกจัดซื้อ 4 คน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 9 
คน ฝ่ายส านักบริหาร 6 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 27 คน แผนกสารสนเทศ 2 คน ฝ่ายโลจิสติกส์ 25 คน แผนกซ่อม
บ ารุง 17 คน  ฝ่ายบริหารคุณภาพ 21 คน  แผนกวางแผนการผลิต 5 คน โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2560 ซึ่งได้แก่ เงินเดือน
รวมและเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเท่ากับ 62.40 ล้านบาท 

 
การก าหนดนโยบายและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสขุอนามัยในที่ท างาน 

1. ความปลอดภัยในการท างานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 
2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของพนักงาน เช่น การ

อบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น  
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติ

ด้วยวิธีท่ีปลอดภยั 
5. พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นส าคัญ

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  
6. พนักงานต้องดูแลความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ท่ีปฏิบัติงาน 
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท  และมีสิทธิเสนอความ

คิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างาน  และวิธีท างานให้ปลอดภัย 
8. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ า 

 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท างานของพนักงานประจ าปี 2562 

ปี 2562 จ านวนพนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน รวม 9 ราย  คิดเป็นร้อยละ  2.88 ของอัตราก าลังพนักงาน
ทั้งหมด 312 คน  

 
นโยบายในการฝึกอบรมบุคลากร 

บริษัทได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ความสามารถหลัก
เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
องค์กรและตัวพนักงานเอง ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

1. อบรม “เทคนิคการขับรถยกเพื่อความปลอดภัย”  วันท่ี 28 มีนาคม 2562 รวม  20  คน 
2. อบรม “ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะ” วันท่ี 5 – 6 เมษายน 2562 รวม  23  คน 
3. อบรม “ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015”  

รุ่นที่ 1 วันท่ี 26 เมษายน 2562  รวม  37  คน 
รุ่นที่ 2 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562  รวม  37  คน 
รุ่นที่ 3 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562  รวม  43  คน 
รุ่นที่ 4 วันท่ี 14 มิถุนายน 2562  รวม  36  คน 
รุ่นที่ 5 วันท่ี 21 มิถุนายน 2562  รวม  44  คน 
รุ่นที่ 6 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562  รวม  29  คน 
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รุ่นที่ 7 วันท่ี 9 สิงหาคม 2562  รวม  21  คน 
รุ่นที่ 8 วันท่ี 23 สิงหาคม 2562  รวม  28  คน 
รุ่นที่ 9 วันท่ี 13 กันยายน 2562  รวม  29  คน 
รุ่นที่ 10 วันท่ี 20 กันยายน 2562  รวม  38  คน 

4. อบรม “ความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP/HACCP”  
รุ่นที่  1 วันท่ี 27 เมษายน 2562 รวม  37  คน 
รุ่นที่ 2 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562  รวม  37  คน 
รุ่นที่ 3 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2562  รวม  43  คน 
รุ่นที่ 4 วันท่ี 15 มิถุนายน 2562  รวม  36  คน 
รุ่นที่ 5 วันท่ี 22 มิถุนายน 2562  รวม  44  คน 
รุ่นที่ 6 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2562  รวม  29  คน 
รุ่นที่ 7 วันท่ี 10 สิงหาคม 2562  รวม  21  คน 
รุ่นที่ 8 วันท่ี 24 สิงหาคม 2562  รวม  28  คน 
รุ่นที่ 9 วันท่ี 14 กันยายน 2562  รวม  29  คน 
รุ่นที่ 10 วันท่ี 21 กันยายน 2562  รวม  38  คน 

5. อบรม “บัญชีทรัพย์สินและการหักค่าสกึหร่อค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี” วันท่ี 27 มิถุนายน 2562  รวม 3  คน 
6. อบรม “ควบคุมสัตว์พาหะ” วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562  รวม 25  คน 
7. อบรม “ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” 

รุ่นที่  1 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562  รวม  47  คน 
รุ่นที่  2 วันท่ี 31 สิงหาคม 2562  รวม  53  คน 
รุ่นที่  3 วันท่ี 30 กันยายน 2562  รวม  60  คน 
รุ่นที่  4 วันท่ี 31 ตุลาคม 2562  รวม  58  คน 
รุ่นที่  5 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562  รวม  55  คน 

8. อบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”  วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 รวม  24  คน 
9. อบรม “เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับบริหาร” วันท่ี 4 – 5 พฤศจิกายน  2562 รวม  1  คน 
10. อบรม “คณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน” วันท่ี 6 – 7 พฤศจิกายน  2562 รวม  3  คน 
11. อบรม “ประเด็นปัญหาการปิดงบบัญชีและงบการเงินก่อนน าส่งงบการเงินปี  2562” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 รวม 3 คน 
12. อบรม “สรุปหลักการบัญชีท่ีส าคัญ  ท่ีนักบัญชีต้องทราบในการจัดท าบัญช”ี วันท่ี 20 ธันวาคม 2562  รวม 1 คน 
13. อบรม “การฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้น”  วันท่ี 21 ธันวาคม 2562  รวม 44 คน 

 
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

1. ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศ 
2. เพื่อจัดวางมาตรฐานในการท างานให้กับพนักงานอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
4. เพื่อลดความสิ้นเปลืองและการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน 
5. ฝึกฝนพนักงานไว้เพื่อรองรับความก้าวหน้าของงานและการขยายองค์กร 
6. เพื่อเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานท่ีดีที่สุด 
7. เพื่อวางเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน 
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แนวทางบริหาร 

1.  การช่วยเหลือสังคม  
1.1  ผลิตสินค้าที่ดีเลิศ  บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผลิต  เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง   อีกท้ังยังเสนอการบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้า 
 1.2  การคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของ

ผู้บริโภค  อันเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ไม่สมบูรณ์ 
1.3  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก  การด าเนินธุรกิจของบริษัทค านึงถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก  

โดยมีการผลักดันนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันการท าลายธรรมชาติ  การประหยัดพลังงาน  การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ 
และการลดปริมาณขยะ เป็นต้น 

1.4  การช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม   บริษัทด าเนินธุรกิจในท้องถิ่น  โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ  
และใกล้ชิดของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยการช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม  จากการท ากิจกรรมเพื่อสังคมเสมือนเป็นหนึ่งใน
สมาชิกของสังคมนั้น 

1.5 การสื่อสาร  บริษัทให้ความส าคัญกับการสื่อสารที่ดีกับสังคมทั่วไป  และมีความเพียรพยายามที่จะท าให้ทุกคนใน
สังคมเข้าใจถึงการบริหารงานของบริษัท 

 
2.  การด าเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม   

2.1 การแข่งขันด้วยความยุติธรรม  บริษัทจะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง  หรือทุจริตที่ส่งผลร้ายต่อการ
แข่งขันของตลาด  และจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าใด ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจากสังคม 

2.2 การยึดมั่นในจริยธรรมของบริษัท  บริษัทจะไม่ด าเนินธุรกิจใด ๆ ท่ีขัดต่อจริยธรรม 
2.3 การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง  บริษัทจะน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง  ทันต่อเหตุการณ์  อีกท้ังมีความ

ซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด  รวมทั้งไม่ท าการโฆษณาใด ๆ เกินความจริงซึ่งอาจท าให้ผู้บริโภค
เข้าใจผิดได้ 

 
3.  หลักการปฏิบัติส าหรับผู้บริหารกับพนักงาน   

3.1  พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  ผู้บริหารมีความยุติธรรม  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการไม่ยุติธรรมหรือ
ผิดต่อสังคมหรือจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 

3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกกฎหมาย  พนักงานมีความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ
ถูกกฎหมาย  
 
การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

การอบรมการใช้ทรัพยากรเหลือทิ้งมาท าประโยชน์ เช่น  การน ากากสี/สีที่เหลือใช้ไป กลั่นเป็น IPA (Isopropyl 
Alcohol) เป็นตัวท าละลายทั่วไป  ใช้ท าความสะอาดหรืออ่ืนๆ   

 การน าเศษสแคร๊ป ในขบวนการผลิตมารีไซเคิลเพื่อลดของเสียและเพิ่มมูลค่าให้ของเสียโดยน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่แทนการขายเศษสแคร๊ปท่ีมีมูลค่าต่ า  การน าสแคร๊ปที่เกิดในขบวนการเคลือบและขบวนการผลิตเส้นเทป มารีไซเคิลเพื่อน า
กลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครั้ง  การเดินงาน 7 วันต่อสัปดาห์โดยใช้การสลับวันหยุดของพนักงาน ของแผนกผลิตเส้นเทปที่
เป็นเครื่องจักรที่ต้องเดินงานต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดของเสียในการ Set Up ทุกๆ ครั้งในการเริ่มเดินเครื่องใหม่ของวันเริ่มต้น
สัปดาห์ กรณีที่หยุดทุกวันอาทิตย์ในการท างานแบบเดิม    
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การลดการสูญเสียความร้อนชุดหัวฉีดพลาสติกที่เครื่องเคลือบโดยการหุ้มฉนวนชุดสกรูหลอมพลาสติกที่มีการสูญเสีย
ความร้อน เพื่อลดภาวะการท าความร้อนของ Heater ส่งผลให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้า และลดอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ท างานลง   

การพิจารณาในการลงทุนเครื่องจักรใหม่ได้ มีเง่ือนไขเรื่องการเลือกเครื่องจักรที่ใช้พลังงานน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
ดงัเช่นการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์กราเวียร์ที่มีระบบการท าความร้อนของชุดอบฟิล์มเป็นระบบ Heat pump  แทนการใช้ Heater 
ท าความร้อน  เพื่อใช้งานท่ีเครื่องจักร สามารถลดการใช้พลังงานจาก Heater ได้ประมาณ ร้อยละ 30 และในระบบดูดกลิ่นของ
เครื่อง DRY Laminate เครื่องจักรที่เลือกซื้อมีระบบควบคุมความแรงของลมดูดกลิ่นที่สัมพันธ์กับความเร็วในการเดินเครื่องจักร 
สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินความจ าเป็นลงได้ 

การก าหนดเวลาปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ  การประหยัดค่าเดินทางมีการประชุม VDO Conference ระหว่าง
ส านักงานใหญ่ และสาขานครราชสีมา   
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9. การก ากับดูแลกิจการ  
9.1     นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้เล็งเห็นความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Good Corporate Governance) 
เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แกบ่ริษัท ช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการก าหนดทิศทาง บริหารจัดการ ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท โดยยึด
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้รับทราบและปฏิบัติหน้าที่ให้
สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับดูแลให้การ
ปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง บริษัทได้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ โดยแจกเป็นคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อม
ทั้งติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยในปี 2562 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดท่ีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น 

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนน 98 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการส ารวจข้อมูลด้านการก ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 88 ระดับ 4 ดาว อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”    

จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยที่จะช่วยกลั่นกรองและก ากับดูแลเรื่อง
ส าคัญเฉพาะเรื่อง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติและ

หน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการท าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จ านวน  3  ท่าน  ดังนี ้
1. นายณรงค์  พหลเวชช์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไพโรจน์     สญัญะเดชากลุ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์  กรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการตรวจสอบล าดับที่ 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท   
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ าเสมอ โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

 

•   ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ 
1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน
ภายนอกบริษัท  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในของบริษัท  
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  
6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter)  
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
7.   สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต 
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8.  สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น ๆ 
โดยต้องท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่
เหมาะสม 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ    

• การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการ

เป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ เมื่อ
กรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมี
ผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทน
ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
ข)    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการ
พิจารณาสรรหาบุคลากร  เมื่อมีการสรรหากรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

1. นายนิพิฐ   อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางจันทิรา  ศรีม่วงพันธ ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

หมายเหตุ  -  ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้น
ไป เป็นผลให้พ้นจากการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ด้านการสรรหา 

1. พิจารณาโครงสร้าง  ขนาด  และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการ

เสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

แต่งตั้ง 

3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ เพื่อท าหน้าที่เป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของกรรมการ

เฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

แต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 

4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

5. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
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ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาเสนอแนะหลักเกณฑ์  และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อยและที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัท  (ค่าตอบแทนประจ า  เบี้ยประชุม  โบนัส  และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ)  โดยค านึงถึง

ความเหมาะสม  สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท เพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มี

คุณภาพไว้ได้  ท้ังนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้งสอบทานหลักเกณฑ์และรูปแบบส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนให้

เหมาะสมอยู่เสมอ 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ  (อัตราเงินเดือน  เบี้ยประชุม  โบนัส  และ

ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ)  โดยค านึงถึงความเหมาะสม  สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทและผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  เพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัท  

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ 

3. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทและ

กรรมการผู้จัดการ  เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนช้ันน าอื่นๆ  ที่มีการประกอบธุรกิจตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกนั  ตามผลประกอบการและตามขนาดธุรกิจ 

4. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีและโบนัสประจ าปีให้แก่พนักงาน  น าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ด้านอื่น ๆ 

1. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน  การปรับเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ  น าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท 

3. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   อันเกี่ยวกับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

 

ค)    คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณากรอบ
นโยบาย วางแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ 
Corporate Governance Code (CG Code) ต่อไป 
   คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 
1. นายไพโรจน์   สัญญะเดชากลุ  ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
2. พลโท จิรภัทร   มาลัย   กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี  
3. นางจันทิรา  ศรีม่วงพันธ ์  กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี  

หมายเหตุ  -  ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
เป็นผลให้พ้นจากการเป็นประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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- นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี แทน      
ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

 

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี
1. พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ตลอดจนสร้างระบบและพัฒนาแนวทางในการน า

หลักการ CG Code ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท   

2. พิจารณาความเหมาะสม ความเพียงพอ ทบทวนในเรื่อง นโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance Policy) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Policy) นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท ตามแนวทางของการก ากับดูแลกิจการที่

ดี เพื่อก่อให้ เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่ งยืน และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาและให้ค าแนะน ากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ย่อย ฝ่ายจัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

4. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายจัดการในการ

พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6. คณะกรรมการก ากับดูแลฯ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย  

7. คณะกรรมการก ากับดูแลฯ จะทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรฯ เป็น

ประจ าทุกปี และ หากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยส าคัญจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
   (1)   กรรมการอิสระ (Independent Director) 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ประจ าและไม่เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท   ตามหลักเกณฑ์การสรรหาตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กล่าวคือ   จะต้องเป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นในบริษัทใหญ่   
บริษัทย่อย  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยใน
ลักษณะที่กฎหมายก าหนด เช่น การเป็นลูกจ้าง  หรือการเป็นญาติสนิทและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่
อาจท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

กรรมการอิสระเป็นกลไกส าคัญในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้
ถือหุ้น  โดยควรมีจ านวนท่ีมากพอท่ีจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ  ซึ่งส านักงาน 
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ก.ล.ต. ได้ก าหนดเกณฑ์ให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมีจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ และมีไม่ต่ ากว่า 
3 คน    

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมกีรรมการอิสระ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 4 ท่าน คือ 
1. พลโท จิรภัทร มาลัย 
2. นายณรงค์  พหลเวชช์ 
3. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 
4. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์

 
บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 
ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพน้ัน เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ

ด าเนินกิจการของ  บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 
  (2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

          คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลอืกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมน าเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  สามารถออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลหรือรายคณะหรือด้วยวิธีการอื่นก็ได้  ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร  
โดยในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดไม่ได้  และการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก  หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
ส าหรับกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน  
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ ของกรรมการที่ตนแทน 
มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่  
ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้   

ในการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการจัดท าตาราง 
Board Skill Matrix เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จ าเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลผู้มี
คุณสมบัติที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการจากการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น การ
สรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) 
หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม 

 

9.4    การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทมีการลงทุนใน บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) (“นวนคร”) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 12.01 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ซึ่งยังคงถือว่าเป็นบริษัทร่วม เนื่องจากมีกรรมการบางท่านร่วมกัน ถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะต่ ากว่าร้อยละ 20 แล้วก็
ตาม โดยบริษัทได้มีการส่งกรรมการผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในนวนคร โดยข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอื่นของ
กรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการ
บริษัท”  

บริษัทได้ส่งกรรมการดังกล่าวเพื่อเป็นผู้แทนของบริษัทในการร่วมบริหารงาน มีส่วนในการควบคุมและก าหนด
นโยบายของบริษัท จากการลงทุนในนวนคร นั้น บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลประจ าปี    
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9.5  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
     บริษัทมีกลไกในการป้องกันการน าข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ

ผู้อื่น ดังนี ้
              1)  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท 

โดยบริษัท มีข้อห้ามมิให้หน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2) บริษัทได้จ ากัดจ านวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลภายใน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณชน  

          3)  บริษัทได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งข้อก าหนดห้าม
คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลใดๆที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระท าการใดๆ อันขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติฯ
อีกด้วย 
     4)  กรรมการและผู้บริหารรวมไปถึงบุคคลที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 
1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศท่ีส าคัญที่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรพัย์
ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว  

9.6      ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

             (1)    ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
                    ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2562 ของบริษัท จ่ายให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมเป็นเงิน 1.15 ล้านบาท โดยบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
ส านักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

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

 

9.7   การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) ไปปรับใช ้ 
  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบตามหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อเพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น   ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และ หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้พิจารณาทบทวนการน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททาง
ธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 3 ครั้ง หากบริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังไม่ได้น าไปใช้ บริษัทได้บันทึก
เหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท     
  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางการก ากับดูแลที่ดี
ดังนี้                
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

ของตน และไม่ละเมิดลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  บริษัทถือว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการควบคุมบริษัท โดยผ่านวิธีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ปฏิบัตหิน้าท่ีแทนตน  และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของบริษัทใน
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 โดยเหตุนี้  บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยค านึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของ
ตน  โดยไม่ตั้งข้อจ ากัด หรือกระท าการที่เป็นการละเมิดหรือลดิรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  บริษัทได้ด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้
รับรู้ข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา  มีสิทธิมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม  ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ก าหนด
นโยบายสนับสนุนผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม  โดยเชิญชวนให้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด 
 

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด  โดยเชื่อว่าสิ่งที่จะท าให้ผู้ถือหุ้น

ไว้วางใจและมั่นใจลงทุนกับบริษัท  คือ  การมีนโยบายหรือการด าเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึง

ได้รับอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  บริษัทได้ด าเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้

สิทธิของผู้ถือหุ้น  ดังนี ้

• สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู ่

• สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลก าไร  หรือ  เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน 

• สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตัดสินใจ  

บริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัท ท้ังในด้านความ

ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน  เพียงพอ  เป็นปัจจุบัน  ทันเวลา  โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้ง

เชิงบวกและเชิงลบและเข้าถึงผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดเป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญให้ทราบทันที  การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดย

ทั่วถึง  การช้ีแจงกรณีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์  ไม่ท าการ

เปิดเผยข้อมูลในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีสาเหตุอันควร  เป็นต้น  ท้ังนี้บริษัทได้ก าหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลใน

ด้านต่าง ๆ  ไว้ชัดเจน  ดังนี้ 

 - กรรมการผู้จัดการ    เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท 

- เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์    เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) การจัดท ารายงาน

ประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน  (Contact Person)  กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ผู้ถือหุ้น

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัท ได้ที่ นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่เบอร์

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



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

47 
 

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน  และค าอธิบายและการ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร  บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านทาง

เว็บไซต์  (www.nep.co.th) เพื่อเป็นช่องทางและอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท  รวมทั้งใช้ใน

การติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  ผู้สนใจทั่วไป  และสาธารณชน   

• สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น   การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น   บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”)  เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท  ท าหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์

ของบริษัท  จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นท่ีถือหลักทรัพย์

ของบริษัท เช่น การออกใบหลักทรัพย์  ฝากใบหลักทรัพย์ ถอนใบหลักทรัพย์  โอนและรับโอนหลักทรัพย์ และการ

จ่ายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ให้แก่ผู้ถือหุ้น  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่  TSD Call Center         

02-009-9000 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ  Investor Portal  เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเตอร์เน็ต  ซึ่งผู้ถือ

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

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุ้น   บริษัทให้ความส าคัญกับการจัดประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นอย่างมาก  และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในฐานะ

เจ้าของกิจการ  ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องส าคัญ  และได้รับรู้ผลการด าเนินงาน  การปฏิบัติตาม

นโยบายที่ได้ก าหนดไว้  อีกทั้ง  ยังถือว่าการจัดประชุม  ผู้ถือหุ้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ  AGM  Checklist  ที่จัดท าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สมาคมบริษัท

จดทะเบียน  และ  ก.ล.ต. ซึ่งด าเนินการด้วยความโปร่งใส  ถูกต้อง  ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่ส าคัญของบริษัท  และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่

คณะกรรมการบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  อาทิ  การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัท  การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุนรวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ 

• เปิดโอกาสให้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 

• สทิธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล 

• สิทธิในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

• สิทธิในการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีอิสระ 

• สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

• สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 

• ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีก าไร และไม่มียอดขาดทุนสะสม  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งก าไรจาก

บริษัทในรูปแบบของเงินปันผล 

 

 

 

http://www.nep.co.th/
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1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น  

• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 

ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญ

และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่

เหมาะสมเป็นกรรมการมายังบริษัท โดยมีก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถน าส่งข้อเสนอมายังบริษัท

ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทก าหนด ในส่วนของวาระการประชุมนั้น คณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส าหรับข้อเสนอเกี่ยวกับ

บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ส าหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมช้ีแจง

เหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 

2562 และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่ม

วาระ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาสิ้นสดุการเสนอเพิ่มวาระ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาไดว้่าจะบรรจุ หรือ ไม่บรรจุเป็นวาระใน

หนังสือนัดประชุม และวิธีการเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

เว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

• การก าหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้งภายใน  4 

เดือน  นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระพิเศษ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์  ที่ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น  บริษัทจะเรียก

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

ในปี  2562 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องอโนมา      

แกรนด์ ช้ัน 3 โรงแรมอโนมา  ถนนราชด าริ  กรุงเทพฯ โดยสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมกว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าร่วม

ประชุมเป็นจ านวนมาก อีกทั้งเส้นทางระบบการขนส่งสะดวก  เดินทางไปมาสะดวกทั้งรถสาธารณะและรถไฟฟ้า  ทั้งนี้  บริษัท

ค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกสถานท่ีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เดินทางไปได้ง่าย  อีกทั้งได้จัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการประชุมอย่างครบถ้วน  เช่น  ระบบคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องโสตทัศนูปกรณ์  

เครื่องขยายเสียง  ระบบบาร์โค้ดที่ใช้ในการลงทะเบียนส าหรับเข้าประชุมและการลงคะแนนเสียง  โดยใช้บริการระบบการ

จัดการประชุมของ บริษัท  อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท าให้การนับคะแนนเสียงมีความถูกต้องแม่นย า สะดวก  
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โปร่งใส  สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา  และจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทมี

นโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

• การส่งหนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  โดยการได้รับข้อมูลข่าวและ

มีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม  บริษัทได้แจ้งก าหนดวันประชุม  เวลา  และสถานที่ประชุม  และ
ระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน  พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของ แต่ละวาระที่เสนออย่าง
ชัดเจน  มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมให้กับผู้ถือหุ้ นรับทราบโดยผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ภายในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 รวมทั้งได้มีการลง
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พร้อม
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะดวกในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย 

บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งได้ระบุรายละเอียดวัน  เวลา  สถานที่พร้อมแผนที่
แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระ  ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความ
เป็นมาของเรื่องนั้น ๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ  ทั้งนี้ ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
หรือเพื่อพิจารณา  แล้วแต่กรณี  โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบด้วย  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง  ในปี 2562 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย  14  วัน ก่อนการประชุม และได้น ารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ( www.nep.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชุม  30  วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
เวลาศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องส าคัญอย่างเพีย งพอ พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถาม  
รายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย  โดยเอกสารที่น าส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประกอบไปด้วย อาทิเช่น 

1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้นแต่ละคนเพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

2) รายงานการประชุมครั้งก่อนที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง  ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  อย่าง
ครบถ้วน  ไม่ว่าจะเป็นจ านวนคณะกรรมการบริษัท  รายช่ือและต าแหน่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  รายชื่อผู้บริหาร
ที่เข้าร่วมประชุม  จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  จ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  จ านวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมมีการบันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระและให้มีการใช้บัตร
ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมมีการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม  โดย
มีการบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระชัดเจนว่าเห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าใดในแต่
ละวาระมีการบันทึกประเด็นค าถามค าตอบของผู้ถือหุ้นซักถามไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ าร่วมประชุม
รับทราบ 

3) รายงานประจ าปี  ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท  การด าเนินธุรกิจ  ผลการด าเนินงานของ
บริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา  รวมทั้งงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และรายงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่งจัดส่งใน
รูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน  และจัดส่งในรูปเล่มเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์ขอรับเท่าน้ัน 

4) ประวัติย่อและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 
5) ข้อมูลของผู้สอบบัญชีท่ีดีรับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีน้ัน ๆ 
6) หนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบท่ีก าหนด พร้อมรายช่ือและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอช่ือให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะ 
7) ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
8) นิยามกรรมการอิสระ 

http://www.nep.co.th/
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9) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะต้องแสดงตนประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
10) ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
11) แผนที่สถานท่ีจัดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท่ีอยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดต่อสอบถามเส้นทาง 
12) รายละเอียดของวาระที่เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา 
  โดยบริษัทได้มอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท  เป็นผู้ด าเนินการจัดส่งเอกสาร

เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามข้อกฎหมายที่ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 14 วันก่อนการประชุม 

• การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัท  ที่บริษัทได้แนบ
ประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมหนังสือนัดประชุม  เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้  ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือหนังสือนัดประชุม  
หรือผู้ถือหุ้นสามารถ ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 

• การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 
บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ช่ัวโมงก่อนการประชุม  และจัดอากรแสตมป์ไว้

บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  รวมทั้งได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน  และจัดเตรียมใบลงคะแนน  เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดยผู้ถือหุ้นท่ีเดินทางมาภายหลังจากการเริม่ประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้า
ร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกประชุม  โดยไม่จ ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระ
ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกว่าจะเข้าร่วมประชุมในทุก
วาระหรือเฉพาะวาระที่ต้องการลงคะแนนก็ได้  ส าหรับการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมและการแสดงหลักฐาน
ประกอบนั้น  บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว   ซึ่งจะมีพนักงานท่ีรับผิดชอบ
ในด้านการตรวจสอบเอกสารคอยอ านวยความสะดวกให้ ซึ่งจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด และ มีการจัดเลี้ยงอาหารรับรองแก่
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

• ระหว่างการประชุม 
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะน า

คณะกรรมการบริษัท  คณะอนุกรรมการทุกคณะ  ฝ่ายบริหาร   ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้ง
รายช่ือและต าแหน่งอย่างละเอียด)  โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม  และมอบหมายให้
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระ  เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยช้ีแจงรายละเอียดว่า  ใน
การลงคะแนนเสียง  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ก่อนลงมติแต่ละวาระจะท าการถามและนับ
คะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น  บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุก
เรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม  และใช้วิธีการออกเสียงที่ไม่
ยุ่งยากโดยการยกมือหากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบบาร์โค้ดช่วยในการนับคะแนนเสียง  และจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากเสียงท้ังหมดที่
เข้าประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออก
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เสียง  ให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากนั้นจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อน
เสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ  ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากส านักงานกฎหมายเทพ และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านัก
งานสอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด เข้าร่วมประชุมด้วย  เพื่อเป็นคนกลางในการท าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส  ถูกต้องตามข้อก าหนด และระเบียบของบริษัท 

บริษัทได้ด าเนินการประชุมตามล าดับที่ก าหนดในวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือ
หุน้  ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน  ในแต่ละวาระมีการลงมติของที่ประชุม  บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนน
เสียงและบันทึกมติของที่ประชุมและบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น ว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นจ านวนเท่าใด  อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลในแต่ละ
วาระได้  หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยรวมต่อบริษัทสามารถแจ้งได้ในวาระอื่นๆ ทั้งนี้ 
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุมอย่างละเอียด  เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบ
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท  www.nep.co.th  เพื่อเป็นเอกสาร
ตรวจสอบและอ้างอิงได้ 

• หลังการประชุม 
บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โดยจัดส่งทั้งรูปแบบเอกสารและข้อมูล

ผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในช่วงเย็นวันประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 
วันท่ี 22 เมษายน 2562) และจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนพร้อมสัดส่วน
คะแนนอย่างละเอียดทั้ง “เห็นด้วย” ”ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระ  รวมทั้ง น าส่งรายงานการ
ประชุม ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดพร้อมข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอยา่งละเอียดให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน  
และเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมผลการลงคะแนนอย่างละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน    
บริษัทให้ความส าคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่า

เทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสังคมหรือความคิดเห็นทางการ
เมือง  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
2.1 บริษัทก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยก าหนดให้หนึ่งหุ้นมี

สิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง 
2.2 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้

ในเว็บไซต์ของบริษัท  www.nep.co.th ซึ่งวาระการประชุมจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ  
และทันเวลา  

2.3 ในกรณีที่มีการรายการที่เกี่ยวโยงท่ีเข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนการท ารายการ บริษัทจะได้มีการเปิดเผย
รายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการ  ข้อมูลเกี่ยวกับช่ือและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง  นโยบายการก าหนดราคา
และมูลค่าของรายการ  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน  และจะ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีว่า  รายการระหว่างกันได้กระท าอย่างยุติธรรมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
ส าคัญเสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) 
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2.4 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดไว้บนเว็ปไซตข์องบริษัท ช่วงเวลา 1 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท 

2.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดับวาระการประชุม และไม่
มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

2.6 บริษัทได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งมอบแบบมอบ
ฉันทะทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

2.7 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการระบุให้ทราบถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งค าแนะน าขั้นตอนใน
การมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการ
เข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ 

2.8 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคน
เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  โดยบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่ง
ได้รับคะแนนเสียงสูงตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

2.9 บริษัทได้จัดท าบัตรลงคะแนนเสียง ส าหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ด รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.10 บริษัทได้น าเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 
วัน โดยเผยแพร่เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2562 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
วันก่อนการประชุม เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน 

2.11 บริษัทได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก โดยบริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะ
ผู้ถือหุ้น 

2.12 บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมิชอบของบุคคลที่ เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้
คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท 
จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส านักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่ อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน 
รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 
ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องและมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ท้ังนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น าข้อมูลภายในบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ 

2.13 บริษัทได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2.14 บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 
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• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว ดังน้ี 
o ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก าลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้

เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
เป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

o กรณีมีการท ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนสามารถค านวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่า
อ้างอิง จะพิจารณาด าเนินการท ารายการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับ
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุกๆ ไตร
มาส 

o กรณีมีการท ารายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดย
พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบ
ราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว 

 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

ในปี 2562 บริษัทได้ดูแลและค านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิท่ีก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ท าร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนี ้

3.1 ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจให้มีความเติบโต มีผลก าไรและสร้างความมั่งคั่งตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
ในรูปราคาหุ้นและเงินปันผล มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเช่ือถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโต
และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย ผลตอบแทนท่ีดีและต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น 
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” 

3.2 พนักงาน: บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าขององค์กร จึงได้ตอบแทนความทุ่มเทและ
ความมุ่งมั่นในการท างานของพนักงาน ดังนี ้

o ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานก าหนดไม่ต่ ากว่าฐานขั้นต่ า 
o สวัสดิการที่ดี 
o การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม โดยมีแผนการตรวจสภาพ แสง เสียง กลิ่น ที่

อาจมีผลกระทบต่อการท างานของพนักงาน 
o ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยการจัดกิจกรรม

ยืดเหยียดร่างกายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานทุกคน
ของบริษัท 

o มุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความ
เช่ียวชาญในต าแหน่งงาน และความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ ที่บริษัทเล็งเห็นว่าส าคัญและมีความ
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จ าเป็นที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน รวมถึงระบบคุณภาพที่บริษัทได้รับรองมาตรฐาน ซึ่ง
พนักงานทุกคนต้องได้รับการผ่านการอบรมเพื่อเป็นไปตามข้อก าหนด 

o ความส าคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการท างานให้กับพนักงานทุกส่วนงานท่ีมีความเสี่ยงที่
จะได้รับอุบัติเหตุ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลกับพนักงานในกระบวนการผลิต และการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวการการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ถูกต้อง การตรวจเช็คสภาพใช้งานของ
เครื่องจักรก่อนที่จะเริ่มงานท างาน รวมถึงการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น  และการซ้อมอพยพ  เพื่อให้
เป็นไปตามข้อกฎหมายก าหนด 

o คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เพื่อเก็บเป็นเงินออม
สะสมไว้เมื่อพนักงานลาออก หรือสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน พนักงานจะมีเงินเก็บเพื่อน าไปท าทุน
ต่อไปในภายภาคหน้าทั้งในส่วนเงินเก็บจากเงินพนักงานเองและเงินเก็บที่บริษัทสมทบให้ตามอายุ
งาน 

o บริษัทมีการปรับปรุงค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้ไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด และเป็นการทบทวนสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ และเป็นการรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพเพื่อช่วยผลักดันให้บริษัทไปถึงเป้าหมายที่
วางไว ้

3.3 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า: บริษัทให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม
ต่อลูกค้าและปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อน าเสนอสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับลูกค้าภายใต้นโยบาย 
“คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”  

บริษัทเน้นการให้ความส าคัญในเรื่องของความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยบริษัทและพนักงาน
ทุกคนจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆของลูกค้าต่อสาธารณะ การประชุม การสื่อสารกับบุคคลใดๆ กล่าวคือพนักงานจะ
ไม่น าข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอ่ืนใด ของลูกค้า ไปแจกจ่าย หรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก หรือให้แก่บุคคลอื่นในบริษัทที่ไม่มี
หน้าที่ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นเป็นการเปิดเผยที่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้าเอง เช่น การให้ค าปรึกษาหรือพัฒนาธุรกิจของลูกค้า โดยพนักงานจะด าเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมใน
การป้องกันข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นความลับของลูกค้าจากการฉ้อโกง ขโมย และใช้ผิดวัตถุประสงค์  รวมถึงการ
มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ เรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ  เพื่อน าเสนอ รวมถึงการปรับปรุงสินค้า การ
เรียกคืนของเสียจากลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยมีหน่วยงานลกูค้าสัมพันธ์ (CRM) ท าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า
และฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งบริษัทยังมุ่งพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของ
สินค้าและการบริการ โดยมีมาตรฐานคุณภาพ 5 รายการ ดังนี้ (1) ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ISO 
9001:2015 ข้อก าหนดขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้อย่างปลอดภัย  (2) 
มาตรฐาน GMP ระบบคุณภาพท่ีท าให้เกิดความปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นท่ีเชื่อถือ ยอมรับจากผู้บริโภคส าหรับผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร (3) คุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก
ส าหรับบรรจุอาหารตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4) ระบบ HACCP ส าหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิด
อ่อน (Flexible packaging) เป็นระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมส าหรับการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร และท้ายสุด (5) Green industry Level 2 บริษัทยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3.4 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง: บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวัง
เพียงผลก าไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม โดยประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีท่ีฉ้อ
ฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ รวมถึงไม่กระท าโดยเจตนาเพื่อท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้ บริษัทให้ความส าคัญเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า 

3.5    การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า: เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องและเป็นไป
ตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้ 

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้ง
สองฝ่าย 

2. ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้า 
3. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 
4. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าอย่างสม่ าเสมอ และไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของ

ตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า 
5. มีเกณฑ์ในการคัดเลือกขึ้นทะเบียนคู่ค้า เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีคุณภาพ และมีการประเมินคุณภาพและผลการ

ท างานคู่ค้าอย่างสม่ าเสมอ 
6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและ

ความมั่นคงของประเทศ 
7. ด าเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

และมุ่งมั่นท่ีจะป้องกันและขจัดการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต  
ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังให้คู่ค้าและผู้ร่วมด าเนินธุรกิจกับบริษัททุกราย ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ รวมถึง การแข่งขันที่เป็นธรรม การจ้างแรงงานท่ีถูกกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของคู่ค้า การดูแลสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนโยบายด้าน CSR ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน 

3.6 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเง่ือนไขที่มีต่อ

เจ้าหนี้โดยเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่

สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุท าให้ผิดนัดช าระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง  

รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ าเสมอและแจ้งให้

เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความ

เสียหาย บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเช่ือมั่นต่อ

เจ้าหนี้ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของ

ประเทศ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเช่ือถือซึ่งกันและกัน 
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3.7 นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เสนอความคิดเห็น 
ในกรณีที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท รวมทั้งการกระท าผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางที่ชัดเจน
ในการรับแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับ
บริษัท โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้

1. จดหมาย ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการ
บริษัท 

     บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
     41 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 2. โทรสาร ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท (หมายเลข 0-2279-6717) 
 3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท secretary@nep.co.th 
 4. กล่องรับเรื่องภายในบริษัท หรือส านักงานสาขาของบริษัท 
เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว บริษัทจะด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของบริษัท โดย

บริษัทมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน 
สถานท่ีท างาน พักงาน ข่มขู่ เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องการร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบนี้ จะต้อง
ปกป้องข้อมูลเรื่องการร้องเรียน ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ
ผู้แจ้งร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจ าเป็นในขั้นตอนการด าเนินการตามระเบียบนี้ 
หรือตามที่กฎหมายก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลออกไปเปิดเผยในบริษัท จะด าเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ 
ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ส านักกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง ได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการ
ข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่ออก
โดย ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายงานทาง
การเงินและข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และรายงานความยั่งยืน บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือ
หุ้นท่ีหลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว และผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลมายังหน่วยงานท่ีดูแลผู้ถือ
หุ้นของบริษัทได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจการด าเนินธุ รกิจของ
บริษัทมากข้ึน 

บริษัทเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท แก่สาธารณชนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ดังนี ้
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• เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th 

• เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

• เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th  

• จัดกิจกรรมโครงการผูถ้ือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บรหิาร ภายใต้ช่ือโครงการ “My Company” เมื่อวัน
พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยบริษัทได้น าพาคณะผู้ถือหุ้นและผู้ติดตามรวมจ านวน 34 ราย ท ากิจกรรม 
CSR ด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น คู่ค่า ลูกค้า ผู้บริหาร 
พนักงาน มอบให้กับคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จังหวัดนครราชสีมา 
จากนั้นได้น าคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมเครื่องจักรและกระบวนการผลิต ณ โรงงานของบริษัท ในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนการ
ด าเนินงานของบริษัท รวมถึงตอบข้อซักถามโดยคณะผู้บริหารระดับสูง  

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

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งมาตรการส าคัญที่จะส่งเสริมการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และข้อมูลดังกล่าว
จะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเผยแพร่ในรายงานประจ าปีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

การเปลีย่นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บรหิารในบริษัทส าหรับรอบปี 2562  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ล าดับ รายชื่อ 

จ านวน (หุน้) 
จ านวนหุ้น
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

ระหว่างปี 
(หุ้น) 

28 ธันวาคม 2561 30 ธันวาคม 2562 
ของตนเอง คู่สมรสหรือ

บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ของตนเอง คู่สมรสหรือ
บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

1. พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี - - - - - 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ* 32,330,200 27,045,000 32,330,220 27,045,000 - 
3. นายณรงค์  พหลเวชช์ - - - - - 
4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา - - - - - 
5. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล - - - - - 
6. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ - - - - - 
7. พลโท จิรภัทร มาลัย - - - - - 
8. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ - - - - - 

http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.nep.co.th/
http://www.nep.co.th/
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ล าดับ รายชื่อ 

จ านวน (หุน้) 
จ านวนหุ้น
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

ระหว่างปี 
(หุ้น) 

28 ธันวาคม 2561 30 ธันวาคม 2562 
ของตนเอง คู่สมรสหรือ

บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

ของตนเอง คู่สมรสหรือ
บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

9. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล - - - - - 
10. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม** 27,045,000 32,330,200 27,045,000 32,330,220 - 
11. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 64,900,000 - 64,900,000 - - 
12. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน 860,000 - 860,000 - - 
13. นายสธน เสมอภาค - - - - - 
14. นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ - - - - - 
15. นายชลอ ประสิทธิ์สุวรรณ์ - - - - - 
16. นางสาววันชลี บุตรงาม - - - - - 
17. นายปภังกร จันทรศรณ์ 27,000 - - - (27,000) 
18. นางอรวรรณ ตรงกระโทก - - - - - 

หมายเหต ุ -    รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท และ 
ผู้บริหาร” 

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

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลาย
วิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม  

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จริยธรรม เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ กล
ยุทธ์ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้น าเสนอ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานท่ีเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
บริษัทได้ด าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 

• โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
- ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวนทั้งสิ้น 11 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 

ท่าน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก าหนดไว้  
- บริษัทให้ความส าคัญกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยไม่จ ากัด

เพศ เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ และก าหนดให้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่  ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารและมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท ได้แก่ คุณวีระชาติ โลห์ศิริ และ คุณทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยโดยประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานหรือ
คณะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง  
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• วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
- คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกัน

ออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3  
- ส าหรับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

เมื่อครบครบก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้ 
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 

ปี นับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และได้ก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียน
ที่กรรมการแต่ละท่านจะไปด ารงต าแหน่ง รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาได้
อย่างเพียงพอ 

• การถ่วงดุลอ านาจของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลการท างานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่

ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจซึ่ งกันและกัน โดยได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน เพื่อท า
หน้าท่ีตรวจสอบถ่วงดุลโดยสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้
มีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

• การถ่วงดุลอ านาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร กรรมการที่

เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ านาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว หรือกลุ่มเดียว 
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ านวน 6 ท่าน 
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 ท่าน 
- กรรมการที่เป็นอิสระ จ านวน 4 ท่าน  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง  เพื่อเป็นการรับทราบผล

การด าเนินงานในเดือนที่ผ่านมาและการพิจารณาลงมติในเรื่องที่มีความส าคัญหรือเรื่องที่มีผลกระทบส าคั ญต่อบริษัทจด
ทะเบียนและบริษัทร่วม  การขยายการลงทุน  การก าหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ โดย
เลขานุการบริษัทจะจัดท าตารางก าหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้กรรมการรับทราบล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้กรรมการ
บริษัทสามารถจัดวันเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง  ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท โดย
เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  (ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดส่งพร้อม
กับหนังสือนัดประชุมได้)  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ในขณะที่ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย  

ทั้งนี้ ในข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ
กรรมการบริษัทต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 
โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 11 ครั้ง และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลาย
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ลักษณ์อักษรและบันทึกเทป จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้    

 จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมตลอดปี 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

 จ านวน
ครั้งท่ีเข้า
ประชุม 
BOD*                               

จ านวน
ครั้งท่ีเข้า
ประชุม 
AC* 

จ านวน
ครั้งท่ีเข้า
ประชุม 
NRC* 

จ านวน
ครั้งท่ีเข้า
ประชุม 
CG* 

1. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 

11/11 - - - 

2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท 8/8 - - - 
3. นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
10/11 5/5 - - 

4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท/ 
ประธานคณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

8/11 - 5/5 - 

5. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ กรรมการบริษัท  
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9/11 - 5/5 - 

6. พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ/กรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีด ี

11/11 - - 1/1 

  7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน/กรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีด ี

9/11 4/5 5/5 1/1 

  8. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี (ได้รับแต่งตั้งแทน           
ดร.วโรทัยฯ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 15 

พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) 

9/11 4/5 - - 

9. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กรรมการบริษัท 7/8 - - - 
  10. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี กรรมการบริษัท 4/11 - - - 
  11. นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ 10/10 - - - 

 

หมายเหตุ  -    รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท” 
*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)  / คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)/ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 
 

   จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมตลอดปี 2562 ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

จ านวน
ครั้งท่ีเข้า
ประชุม 
BOD* 

จ านวน
ครั้งท่ีเข้า
ประชุม 
AC* 

จ านวน
ครั้งท่ีเข้า
ประชุม 
NRC* 

จ านวน
ครั้งท่ีเข้า
ประชุม 
CG* 

  1. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 1/1 - - - 
  2. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ 

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี 

4/9 - 3/4 1/1 

 

หมายเหตุ  -  รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวขอ้ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท” 
*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)  / คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) )/ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

 

• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และปรับปรุงการปฏบิัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อ
แจ้งหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ 

โดยในปี 2562 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล ชื่อหลักสูตร สถาบันทีจ่ัดอบรม 

1.นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์ ห ลั ก สู ต ร  Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 271/2019 
ห ลั ก สู ต ร  IT Governance and Cyber 
Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 12/2019 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

2.นายวีระชาติ โลห์ศิริ ห ลั ก สู ต ร  Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 161/2019 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

3.นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม ห ลั ก สู ต ร  Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 161/2019 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

4.นายสธน เสมอภาค ห ลั ก สู ต ร  Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 162/2019 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 
กรรมการบริษัทท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 
1. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  FND 8/2004, DAP 6/2003, DCP 40/2004, ACP 6/2005, CGI 4/2016 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ  DAP 161/2019 
3. นายณรงค์ พหลเวชช์ -- 

  4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา DCP 25/2002 
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ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 
  5. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล EDP 3/2003, DCP 242/2017 
  6. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ -- 
  7. พลโท จิรภัทร มาลัย -- 
  8. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์ CSP11/2005, ACPG20/2015, DAP137/2017, AACP27/2017, 

HRP15/2017, BNCP 4/2018, DCP 271/2019, ITG 12/2019 
  9. นายไพโรจน์ สญัญะเดชากลุ DCP 258/2018, AACP ปี 2561 
 10. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม DAP 161/2019 
 11. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี DCP 241/2017 
 12. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน DCP 263/2018 
 13. นายสธน เสมอภาค DAP 162/2019 

หมายเหตุ  -  รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวขอ้ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท” 

 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ซึ่งประกอบด้วย

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการด าเนินธุรกิจ แผน
กลยุทธ์ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี เป็นต้น รวมถึงรับฟังบรรยายจากกรรมการผูจ้ัดการและผูบ้ริหาร  และเยี่ยมชมกระบวนการผลติ 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่ างๆ จาก IOD หรือหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 

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

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาก าหนดความรู้ความสามารถ (Competency) และประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งเพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องตามที่ก าหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละต าแหน่งได้ โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินการ
ปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาลด Competency Gap เป็นรายบุคคล โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตาม อบรม และ
พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดต าแหน่ง ทั้งในต าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และก าหนดให้กรรมการ
ผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนารายบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการ
สรรหาฯ จะทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แล้วรายงานที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 1 ครั้ง 
 

• การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการโดยให้กรรมการจัดท า

รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการทบทวนรายงานอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องรายงานทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี ้
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o กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องจัดท า
รายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องรายงานการมี
ส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

o เมื่อมีกรรมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้รายงานภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าไร 

o ให้เลขานุการบริษัทด าเนินการจัดส่งส าเนาการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้ น 
และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท 

o ทุกสิ้นปี ให้เลขานุการบริษัทจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้กรรมการและผู้บริหาร เพื่อ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ส าหรับใช้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัท 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา และสามารถน ามาแก้ไขและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน โดยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
ดังนี ้

1.   จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.   เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการทุกท่านเพื่ อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนด ารงต าแหน่ง เมื่อกรรมการทุกท่านท าแบบ
ประเมินผลแล้ว จึงส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปผลและน าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

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

เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด สรุปได้ดังนี้ 
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องที่ท าให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ  
(2) การประชุมคณะกรรมการได้ด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ให้ความส าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา 

ทบทวนอย่างเพียงพอ  
(4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของ

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

เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด สรุปได้ดังนี้ 
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องที่ท าให้การท างานของคณะกรรมการมี

ประสิทธิภาพ  
(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความส าคัญ ใช้เวลาในการ

พิจารณา ทบทวนอย่างเพียงพอ  
เลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุก

ชุด ประจ าปี 2562 และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

การประเมิน ค่าเฉลี่ยรวม ระดับ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ 87.75 ดีมาก 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายบุคคล 87.00 ดีมาก 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 88.25 ดีมาก 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 86.75 ดีมาก 

 
ส าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการประเมินผล

ด้วยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) และรายงานผลการประเมินฯ ประจ าปี 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2563 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้น าเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุม
ความเป็นผู้น า การก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับ
คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต าแหน่งความรู้
ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว แล้วน าผลคะแนนมาวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจุดด้อยต่างๆ 
อีกทั้ง ยังน ามาพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 0  =  ไม่มีการ
ด าเนินการในเรื่องนั้น 1  =  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 2  =  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 3  =  มีการ
ด าเนินการในเรื่องนั้นดี 4  =  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่หมวด ได้แก่  
คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 85   หมายความว่า “ดมีาก” 
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 75-84  หมายความว่า “ด”ี 
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 65-74  หมายความว่า “ค่อนข้างดี” 
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 50-64  หมายความว่า “พอใช้” 
คะแนนอยู่ในช่วงต่ ากว่าร้อยละ 50   หมายความว่า “ควรปรับปรุง” 
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ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ (นายสธน เสมอภาค) ประจ าปี 2562 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2563  
 

9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืน ๆ 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ หลักเกณฑ์ Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไปปรับใช้ตามบริบททาง
ธุรกิจของบริษัทแล้ว โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด และให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อช้ีขาด 

2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดง
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยในปี 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 และ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุม เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2562  

3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 
 

อย่างไรก็ดี ยังคงมีบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ  

ปัจจุบัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยเน้นท่ีประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เป็นส าคัญ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการถ่วงอ านาจ คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นางจันทิรา   
ศรีม่วงพันธ์ ร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการด้วย 

2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกส่วนใหญ่ ใน
คณะกรรมการสรรหาฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ 

ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาฯ มีเพียง 1 ท่านที่เป็น
กรรมการอิสระนั้น แต่ทุกท่านเป็นล้วนแต่เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการท าหน้าที่ดังกล่าวมาเป็น
เวลานาน อีกทั้ง ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย  
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่
สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน กรรมการที่
ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น สมาชิกของกรรมการชุดย่อย ก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่
เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนและอัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสมส าหรับกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติ โดยก าหนดเป็นนโยบายว่า 
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ค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยค านึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความ
รับผิดชอบ สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ และสอดคล้องกกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 

3. การจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยทั้งคณะเป็นประจ าทุก
ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วที่จะยังมิได้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

67 
 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
 

บริษัทได้จัดท ารายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจ าปี 2562 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานด้าน
เศษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการรายงานของ 
Global Reporting Initiatives (GRI) โดยมีการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็ปไซตข์องบริษัทที่ 
www.nep.co.th 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 
  
 11.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ดังนี ้

 
           หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562 เป้าหมาย ปี 2563 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 ความซื่อสัตย์และจรยิธรรม 
o จัดท าหลักปฏิบัติเกีย่วกับจริยธรรม

ที่ชัดเจนและสื่อสารเพื่อให้พนักงาน
ทุกคนเข้าใจ 
 
 
 

 
o มีกระบวนการติดตามและดูแลการ

ปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์และ
คุณค่าทางจรยิธรรมอย่างเหมาะสม 
 
 

 
 

o จัดให้มีการรายงานการไม่ปฏิบัติ
ตามหลักความซื่อสัตย์และคณุค่า
ทางจริยธรรมอย่างทันท่วงทีและมี
การแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 
 

o บริษัทได้ประกาศระเบยีบด้าน
จรรยาบรรณภายในบริษัทเมื่อ 24 
กุมภาพันธ ์2553 และได้ท าการเปดิเผย
หลักเกณฑ์ดังกลา่วไว้ใน Center File 
ของบริษัท และบริษัทได้มีนโยบาย
จริยธรรมทางธุรกิจ ฉบับล่าสดุ 
ประกาศ ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 

o ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทดูแล
รับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบและปฏิบัตติามคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง หากมี
กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระท า
ผิดจรรยาบรรณธุรกิจ จะได้รับโทษทาง
วินัยอย่างเคร่งครดั 

o บริษัทได้มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท
เป็นผู้ตดิตามดูแลการปฏบิัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทใน
ภาพรวมเพื่อเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน  ลูกค้า เจ้าหนี้ และบคุคลอื่น
สามารถส่งค าร้องเรียนเข้ามายังบริษัท
ได้ 4 ช่องทาง ได้แก่            1. 
จดหมายถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการผูจ้ัดการ 
ผู้บังคับบัญชา หรือเลขานุการบรษิัท 2. 
โทรสาร 3. อีเมล์ถึงเลขานุการบรษิัท 4. 
กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษทั 
 
 

 
 
o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 
o บริษัทอยู่ระหว่างการจัดท าแบบ

ประเมินตนเองโดยผู้บริหารและ
พนักงาน เพื่อให้มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม Code of Conduct 
 
 

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 
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           หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562 เป้าหมาย ปี 2563 
1.2 คณะกรรมการบริษัท 
o ก าหนดและสื่อสารบทบาทหน้าท่ี

ของคณะกรรมการและการ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้แก่
ผู้บริหารและสื่อสารให้แก่ทุกฝา่ยได้
รับทราบ 
 
 
 

 
o องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัท มีกรรมการอิสระตามจ านวน
ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ แหง่
ประเทศไทย 
(ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยระบุวา่ 
คณะกรรมการควรประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน) 

o ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายใน
ของบริษัท 

 
 

o คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม
ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการควบคมุภายใน
อย่างสม่ าเสมอ 
 

 
o คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแล

งานของผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบญัช ี
 
 
 

 
o บริษัทได้ก าหนดกฎบตัรของ

คณะกรรมการบริษัท และ
อนุกรรมการรวมถึงขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ และฝ่าย
บริหารได้จดัพิมพ์กฎบตัรเพื่อแจ้งให้
คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ และ
บริษัทมีกฎบัตรคณะกรรมการบรษิัท
ฉบับล่าสดุ ประกาศ ณ วันที ่22 
กุมภาพันธ์ 2561 

o คณะกรรมการของบริษัทมีท้ังสิ้น 11 
คน ซึ่งบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการ
อิสระครบ 4 คน 
 
 
 

 
 
 
 
o บริษัทได้จดัตั้งคณะท างานบริหารความ

เสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ในปี 2562 และมีการทบทวนการ
ประเมินความเสี่ยงและแผนบริหาร
ความเสีย่งในปี 2562 

o คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบ
ผลการสอบทานการควบคุมภายใน 
รวมทั้งมีการสอบทานรายงานทาง
การเงินและระบบการควบคุมภายใน ท่ี
ได้รับการประเมินโดยผู้สอบบญัชีในทุก
ไตรมาสด้วย 

o กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ก าหนดให้ต้องก ากับดูแลงานของผู้
ตรวจสอบภายในและผูส้อบบัญช ี

 
 
 

 
o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
 
  
o คณะกรรมการตรวจสอบยัง

ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 
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           หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562 เป้าหมาย ปี 2563 
o คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจใน

การเลือกผู้สอบบญัชีก่อนน าเสนอผู้
ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง 

o กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ก าหนดให้มีหน้าท่ีพิจารณา คดัเลอืก
เสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัท   
และในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 มีการน าเสนอวาระ พิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นลงมต ิ

o น าเสนอวาระการแต่งตั้งและ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญช ีประจ าปี 2562 และจะ
น าเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัต ิ

1.3 ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการ
ปฏิบัติงาน 

o มุ่งเน้นการมรีะบบควบคมุภายในที่
น่าเชื่อถือและมีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ให้ทุกคนปฏิบัติในทาง
เดียวกัน 

 
 

o บริษัทได้มีการทบทวนระเบียบว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2559 ปรับปรุงลา่สดุ 
วันท่ี 13 กันยายน 2561 และบรษิัทได้ 
Up Version ISO9001 : 2015 แล้ว
เสร็จ 

 
 

o บริษัทจะทบทวนตามความ
เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

1.4 โครงสร้างองค์กร 
o ผู้บริหารก าหนดสายการรายงาน

ส าหรับหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายงาน
ต่างๆ ภายในองค์กรอย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร 

o โครงสร้างองค์กรช่วยสนับสนุนให้
บริษัทมีระบบการรายงานและ
สื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
o มีโครงสร้างการจดัการและแผนผังการ

บริหารองค์กรของบริษัทท่ีชัดเจน ซึ่ง
ทบทวน และประกาศใช้ลา่สุดเดือน
พฤศจิกายน 2562 

o บริษัทจัดให้มีรปูแบบการจดัโครงสร้าง
องค์กรเพื่อให้มีการบรหิารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการควบคมุ
ภายในที่รัดกุม เช่น มีการแบ่งแยก
หน้าท่ี การก าหนดวงเงินอนุมัติทีร่ะดับ
ต่างๆ 

 
o บริษัทจะทบทวนตามความ

เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

1.5 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
o ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ท าให้มั่นใจ

ว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายใน
ที่เหมาะสม 

o ผู้บริหารระดับสูงรับผดิชอบในการ
ท าให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน
เกี่ยวกบัการควบคมุภายใน 

 
o ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผดิชอบ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคมุ
ภายในภายใตค้วามรบัผิดชอบของตน 

o บริษัทได้ประกาศระเบยีบว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลและสวสัดิการ พ.ศ.
2559 ระเบียบว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.
2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2561 และระเบียบการปฏิบตัิงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และในปี 
2562 บริษัทได้จัดอบรม GMP เพื่อให้

 
o ผู้บริหารแตล่ะฝ่ายควรดูแลให้

มีการปฏิบตัิในเรื่องดังกลา่ว 
หลังจากมีการฝึกอบรมให้
พนักงานทุกคนเข้าใจหน้าท่ี
และความรับผดิชอบของตน  
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พนักงานพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและบริษัทมี
การประเมินพนักงานโดยใช้ KPI  

1.6 ทรัพยากรบุคคล 
o ผู้บริหารจัดท าแนวปฏิบัตดิ้าน

ทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลักความ
ซื่อสัตย์ จริยธรรม และ
ความสามารถของบุคลากร 

o การสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร
เป็นไปตามหลักความซื่อสัตย์ 
จริยธรรม และความสามารถของ
บุคลากร 

 
o การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

พนักงานและแนวทางในการให้
ผลตอบแทนของบริษัท ส่งเสรมิการ
บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัทท้ังใน
ด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การ
รายงาน และการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

 
o บริษัทได้จดัท าระเบียบด้านจรยิธรรม

โดยครอบคลุมเรื่องดังกลา่วและได้
จัดท านโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ ฉบับ
ล่าสดุ ลว.22 กุมภาพันธ์ 2561 

o เกณฑ์การสรรหาพนักงานจะพิจารณา 
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ความถี่
ในการเปลี่ยนงาน ทัศนคติในการ
ท างาน และเพิ่มการตรวจสอบประวัติ
ในการรับพนักงานใหม ่

o บริษัทได้มีการทบทวน KPI ให้มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมายของบริษัทและ
ใช้ KPI ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o บริษัทใช้ KPI ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

2. การประเมินความเสีย่ง 
o การระบคุวามเสี่ยงของบริษัท

พิจารณาครอบคลุมกระบวนการ
ท างานท่ีส าคัญ 

 
 

o บริษัทได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนท้ังระดับองค์กรและระดบั
หน่วยงาน เพื่อให้การบ่งช้ีความ
เสี่ยงมีความชัดเจน 
  

o บริษัทจัดท าเกณฑ์การประเมิน
ความเสีย่งท้ังด้านโอกาสเกิดและ
ผลกระทบให้เหมาะสมกับการ
ประเมินความเสี่ยงองค์กรและ
หน่วยงาน 

o การระบคุวามเสี่ยงพิจารณาทั้ง

 
o บริษัทได้จดัตั้งคณะท างานบริหารความ

เสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ในปี 2562 และมีการทบทวนการ
ประเมินความเสี่ยงและแผนบริหาร
ความเสีย่งในปี 2562 

o บริษัทได้จดัตั้งคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ในปี 2562 และมีการทบทวนการ
ประเมินความเสี่ยงและแผนบริหาร
ความเสีย่งในปี 2562 

o บริษัทได้จดัตั้งคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ในปี 2562 และมีการทบทวนการ
ประเมินความเสี่ยงและแผนบริหาร
ความเสีย่งในปี 2562 

o บริษัทได้จดัตั้งคณะท างานบริหารความ

 
o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
 
 

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อวัตถุประสงค์ด้วย 

 
 

o ความเสีย่งไดร้ับการระบุและ
ประเมินโดยพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นและ
ความรุนแรงของผลกระทบ 
(Likelihood & Impact) 

เสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ในปี 2562 และมีการทบทวนการ
ประเมินความเสี่ยงและแผนบริหาร
ความเสีย่งในปี 2562 

o บริษัทมีการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายเป็น
ประจ า ผู้ที่เกี่ยวข้องจะน าเสนอ
ผู้บริหารตามล าดับชั้น เพื่อสรุปและหา
แนวทางลดความเสี่ยง 

3. การควบคุม 
3.1 การเช่ือมโยงเกีย่วกับการประเมิน

ความเสีย่ง 
o กิจกรรมการควบคุมไดร้ับการ

ออกแบบเพื่อจัดการความเสีย่งท่ี
ส าคัญ 
 
 

 
o การออกแบบกิจกรรมการควบคมุ

ต่างๆ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

3.2 การออกแบบกิจกรรมการควบคมุ 
o กิจกรรมการควบคุมของบริษัท

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มี
ประสิทธิผลและต้นทุนต่างๆ กัน 
เช่น การอนุมัติ ผูม้ีอ านาจ การ
ตรวจสอบความถูกต้อง การกระทบ
ยอด การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน การรักษาความ
ปลอดภัยของทรัพยส์ิน และ การ
แบ่งแยกหน้าท่ี เป็นต้น 

o บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของ
บุคคลและกระบวนการอย่าง
เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
และบรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน 
 

 
 
 
o บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ี การสอบ

ทานและอนุมัติ การควบคุมการ
จ่ายเงิน การตรวจนับสินค้าคงเหลอื
และคณะท างานบรหิารความเสีย่งมี
การทบทวนการประเมินความเสี่ยง
และแผนบริหารความเสี่ยงป ี2562 

o สอบทานการก าหนดสิทธิเข้าถึงขอ้มูล
ในระบบของแต่ละUser  และทดสอบ
การส ารองข้อมูลของระบบ 

 
o บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ี การสอบ

ทานและอนุมัติ การควบคุมการจา่ยเงิน 
และการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และมี
ระเบียบวา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559 ซึ่ง
ทบทวนล่าสุด กันยายน 2561, 
ระเบียบวา่ด้วยการบริหารงานบุคคล
และสวสัดิการ พ.ศ.2559  

 
 
o โครงสร้างการบรหิารและสายการบังคับ

บัญชาไดม้ีการแบ่งแยกหน้าท่ีของ
กระบวนการต่างๆ  และบริษัทมีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
อนุมัติ การบันทึกรายการบญัชีและ
ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บ

 
 
 
o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

 
o บริษัทอยู่ระหว่างจดัท า

ระเบียบการปฏบิัติงานส าหรับ
แต่ละกระบวนการเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพิ่มเตมิ และจะ 
ทบทวนตามความเหมาะสม
อย่างสม่ าเสมอ 
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o ในการออกแบบและปรบัปรุงการ
ควบคุมต่างๆ ฝ่ายบรหิารได้ค านึงถึง
ต้นทุนของกิจกรรมการควบคุม 
เปรียบเทยีบกับประโยชน์ท่ีจะได้รบั
จากการปรับปรุงการควบคมุนั้น 

3.3 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
o กิจกรรมการควบคุมไดร้วมใน

กระบวนการท างานและกิจกรรมใน
การปฏิบัติงานประจ าวันส าหรับ
พนักงาน 
 

o วิธีการปฏิบัติงานมคีวามสอดคล้อง
กับนโยบายที่ก าหนดโดยผู้บริหาร 
จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมี
รายละเอียดทีเ่หมาะสม 

o บริษัทมีการสอบทานนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
 

3.4 เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
o กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศได้รับการออกแบบและ
น าไปใช้เพื่อส่งเสริมการมีระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

o บริษัทจัดให้มีการออกแบบการ
ควบคุมระบบงาน (Application 
controls) ที่ช่วยให้ข้อมูลและ
รายงานต่างๆ มคีวามถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ 

ทรัพย์สินออกจากกันโดยเดด็ขาดเพื่อ
เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

o ในการควบคุมใดๆ บริษัทจะพิจารณา
โดยเลือกจากการควบคุมภายในท่ี
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงทีสุ่ด 

 
 
 
o บริษัทได้จดัให้มีการควบคุมในแตล่ะ

กระบวนการ พร้อมทั้งให้พนักงาน
จัดท ารายงานส าหรบักรรมการผู้จดัการ
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ 
 

o บริษัทใช้ระบบ ISO 9001 : 2015 ซึ่งมี
เป็นลายลักษณ์อักษร  
 

 
o บริษัท Up Version เป็น ISO 9001 : 

2015 
 
 
 

o บริษัทมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูล (Access authorization) 
ส าหรับข้อมลูแตล่ะประเภท 

 
o บริษัทใช้ระบบ Accpac ส าหรับระบบ

บัญช ีซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดรูายการ
ต่างๆ ตามความต้องการได้ แต่บรษิัท
ยังไม่ได้ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ
ของการควบคุมระบบงาน 
(Application controls) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o บริษัทจะทบทวนในระบบ ISO 

ตามความเหมาะสมอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
o สอบทานความเหมาะสมและ

การเป็นปัจจุบันของการ
ก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

 
 
o บริษัทพิจารณาน าโปรแกรม 

ERP Lite มาใช้เพื่อช่วยใน
การควบคุมการใช้ทรัพยากร
ต่างๆของการผลิต 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 ข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมการควบคุม

ภายใน 
o ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ

 
 
 
o ข้อมูลที่จะรายงานให้ผู้บริหาร จะผ่าน

 
 
 
o บริษัทยงัคงใช้วิธีการ
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องค์กร มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลาและเป็นไปตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

o มีการสอบทานคณุภาพของระบบ
ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและตรง
ตามเวลา 

4.2 การสื่อสารภายในองค์กร 
o ฝ่ายบรหิารสื่อสารให้พนักงานทุกคน

ทราบในหน้าท่ีของตน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมภายใน 

o บริษัทมีช่องทางการสื่อสารอย่าง
เปิดเผยระหว่างผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทั้งสอง
ฝ่ายสามารถท าหน้าท่ีของตนไดต้าม
วัตถุประสงค์ 

o มีช่องทางการสื่อสารที่แยกออกมา
ต่างหากเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ 
ในกรณีช่องทางการสื่อสารปกตไิม่
สามารถใช้ได้หรือไม่มปีระสิทธิภาพ 

o คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถงึ
แหล่งขอ้มูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
ข้อมูลจากผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบ
ภายใน หน่วยงานก ากับดูแล 

4.3 การสื่อสารภายนอกองค์กร 
o บริษัทมีช่องทางการสื่อสาร

ภายนอกท่ีท าให้ไดร้ับข้อมูลจาก 
ลูกค้า ผู้ขาย ผู้สอบบญัชี ผู้ก ากับ
ดูแล เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริษัทได้รับ
ข้อมูลที่ส าคญัเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคมุ
ภายใน 

การสอบทานความครบถ้วน ถูกตอ้ง 
จากฝ่ายงานตา่งๆก่อน นอกจากน้ีมีการ
เปรียบเทยีบข้อมูลเป็นรายวันเพื่อสอบ
ทานความถูกต้องของข้อมูล และสรุป
น าส่งรองกรรมการผู้จัดการตามล าดับ
ช้ัน ถึงกรรมการผู้จดัการอยา่งสม่ าเสมอ 
 
 

o ผู้บริหารในแต่ละฝ่ายได้สื่อสารให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบหน้าที่และ
ระเบียบต่างๆ รวมถึงบทบาทที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมภายใน  

o ฝ่ายบรหิารรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งจะประชุมกันเป็นประจ าทุก
เดือน 
 
 

o หัวหน้าของพนักงานเป็นผู้รับผดิชอบ
การสื่อสารถึงพนักงานสายงานของตน 
ในกรณีที่ช่องทางการสื่อสารปกติไม่
สามารถใช้ได้ แต่ยังไม่มีการจัดท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

o คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลจาก
กรรมการผู้จดัการ 
 

 
o ฝ่ายตรวจสอบไดร้ับผลการตรวจสอบ

ประจ าปีจากผู้ตรวจสอบบญัชีเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน 
นอกจากน้ีบริษัทได้จดัช่องทางให้
บุคคลภายนอกติดต่อบริษัทได้ โดยผ่าน
ทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์และ E-
mailของแต่ละฝ่ายของบริษัท โดยฝ่าย
ขายเป็นผูร้ับผดิชอบในการรับเรื่อง
ร้องเรียนจากลูกค้า  
 

เช่นเดียวกับปี 2562 
 
 
 
 
 
 

 
o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
 

o บริษัทยังคงใช้วิธีการ
เช่นเดียวกับปี 2562 
 

 
 
o บริษัทยงัคงใช้วิธีการ

เช่นเดียวกับปี 2562 
 
 
 
 
 
 

 
o บริษัทยังคงใช้วิธีการ

เช่นเดียวกับปี 2562 
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           หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562 เป้าหมาย ปี 2563 
5. การติดตามและประเมินผล 
5.1 การติดตามประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
o บริษัทได้จดัให้การประเมินการ

ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานท่ัวท้ัง
องค์กร 

o ผู้ประเมินเข้าใจองค์ประกอบในการ
ประเมิน การควบคุมภายใน 

o ฝ่ายบรหิารไดร้ับผลการประเมิน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการควบคมุภายใน
อย่างสม่ าเสมอและทันเวลา 

o ผู้บริหารพิจารณาขอบเขตและ
ความถี่ของการประเมินแบบแยก
ต่างหาก (Separate Evaluation) 
ซึ่งข้ึนอยู่กับความส าคญัของความ
เสี่ยง การควบคมุ การจดัการความ
เสี่ยง และความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing 
Monitoring) 

5.2 การรายงานข้อบกพร่อง 
o ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน

ได้รับการรายงานต่อเจ้าของ
กระบวนการและเจ้าของการ
ควบคุมที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ
แก้ไข 
- ข้อบกพร่องดังกล่าวถูกรายงาน

ไปยังผู้บริหารระดบัท่ีสูงกว่า
เจ้าของกระบวนการอยา่งน้อย
หนึ่งระดับ 

o ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในไดร้ับการรายงานไปยัง
ผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งสม่ าเสมอและ

 
 
 
o บริษัทมีการตรวจตดิตามระบบ ISO 

ภายในอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และตรวจ
ติดตามคุณภาพโดยบริษัทภายนอกปีละ 
2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับรายงานสรุป

ข้อสังเกตจากผูต้รวจสอบบัญชีภายนอก 
(Management Letter) ซึ่งฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้สอบทานและ
ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผล
การติดตามแกไ้ขต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ  
 

o คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับรายงาน
ข้อสังเกตจากผูส้อบบัญชี แตล่ะไตร
มาสและได้รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั้ง รวมถึงการแกไ้ข
ของฝ่ายจัดการในเรื่องนั้นๆ 

 
 
 
o จัดอบรมเรื่องการควบคมุ

ตนเอง Self-Control ให้แต่ละ
ฝ่ายเพื่อเป็นการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร 

o บริษัทมีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่ด าเนินการโดยผู้
ตรวจสอบท่ีมีคุณสมบตัิ
เหมาะสมและมคีวามเป็น
อิสระจากฝ่ายจัดการ มีการ
จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบอยา่งสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o บริษัทยังคงใช้วิธีการ

เช่นเดียวกับปี 2562 
 
 
 
 
 
 

 
o บริษัทยังคงใช้วิธีการ

เช่นเดียวกับปี 2562 
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           หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562 เป้าหมาย ปี 2563 
ทันเวลา 

o บริษัทได้จดัให้มีการตรวจสอบ
ภายในโดยผู้ที่มีคณุสมบัตเิหมาะสม
และมีความรูด้้านการตรวจสอบ
ภายใน 

o การตรวจสอบภายในมีโครงสรา้งที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนใหส้ามารถ
ท างานได้อย่างเป็นอิสระ 

o บริษัทได้จดัให้มผีู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน (Quality 
Assurance Review) เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 
o ฝ่ายตรวจสอบมีพนักงานเพียง 1 คน 

ซึ่งในปี 2562 ได้ติดตามการแกไ้ข
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของผูส้อบบัญช ี

o ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

o X 

 
o เพิ่มบุคคลากรฝา่ยตรวจสอบ

และส่งอบรมเพิ่มเติมเรื่องการ
ควบคุมภายในของแตล่ะ
กระบวนการ 
 
 

 
o เมื่อบริษัทมีการตรวจสอบ

ภายในเตม็รูปแบบอย่างแท้จริง 
จึงจะเริ่มต้นให้ผูเ้ชี่ยวชาญจาก
ภายนอกเขา้มาประเมินการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใน
อนาคต 

 
 11.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทได้จัดตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ประเมิน 
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทบทวน ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน คณะกรรมการ
บริษัทจึงมีความเห็นวา่บริษัทมีมาตรการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก

รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี และจากการสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเหมาะสมเพียงพอ  
 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานปฏิบัติงานของบริษัท 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายใน  (เอกสารแนบ 3) 

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคณุสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

• ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ขณะนี้บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1 คน 

3. การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลกิจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
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• บริษัทได้ก าหนดให้การอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น จะต้องผ่านความ

เห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 

       บริษัทมีรายการกับบริษัทร่วมตามความจ าเป็นในราคาและเง่ือนไขเป็นปกติธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกั นของบริษัทว่า รายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลเยี่ยงผู้ประกอบการค้าพึงปฏิบัติตามปกติธุรกิจการค้าทั่วไป มีการ ก าหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์แต่อย่างใด 
 

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งส าหรับปี 2562 และส าหรับปี 2561 

บริษัทและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้รับการอนุมตัิในหลักการแล้ว  โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ  และมีเงือ่นไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี ้

บุคคล/นติิบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหวา่งกัน 
(พันบาท) 

ยอดคงค้าง 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน 

อ้างอิงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
บริษัท  วาวา แพค จ ากัด 
เป็นบริษัทผลิตกระสอบ
สานพลาสติก 

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

รายได้ขายสินค้าบรรจุภณัฑ์ชนิด
อ่อน และค่าบริการ 
       บริษัท  วาวา แพค จ ากัด  
ไ ด้ ซื้ อ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ช นิ ด อ่ อ น
ประเภทม้วนฟิลม์OPPและCPP 
พิมพ์กราเวียร์ จากบริษัทเพื่อใช้
ในการผลิตสินค้าเพื่อขาย   
 
 
 
 

 
 

16,909 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28,706 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,558 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,512 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็น
รายการคา้ปกติของ
บริษัทและมีการก าหนด
ราคาเช่นเดียวกับท่ี
บริษัทขายให้แก่ลูกค้า
ทั่วไป  จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 

หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 3 
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บุคคล/นติิบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหวา่งกัน 
(พันบาท) 

ยอดคงค้าง 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน 

อ้างอิงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
 
 
 
 
 

 
 

 
ค่าใช้จ่าย  
    - ค่าวัตถุดิบ บริษัทได้ซื้อเส้น
เทปและม้วนผืนผ้าจาก บริษัท  
วาวา แพค จ ากัด เป็นวัตถุดิบเพื่อ
น ามาเพิ่มผลผลิตในส่วนการผลิต
กระสอบสานพลาสติก และซื้อ
ม้ วนฟิลม์LL เป็นวั ตถุดิบ เพื่ อ
น ามาผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
เพื่อขายต่อไป  
   - ค่าแรงพนักงาน  
   - ค่าขนส่ง 
   - ค่าคอมมิชช่ัน 
 

 
 

14,878 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 
498 

 
 

55,338 
 
 
 
 
 
 
 

588 
305 
125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 

10,016 
 

 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็น
รายการคา้ปกติของ
บริษัทและมีการก าหนด
ราคาที่ไม่สูงกว่าราคา
ตลาด  จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 

 
หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 3 

บริษัท เป้ แพค จ ากัด  
ประกอบธุรกิจเป่าฟิล์ม
พลาสติก 

 

เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

รายได้ขายสินค้า ทรัพยส์ิน และ
ค่าบริการ 
         บริษัทได้ขายเครื่องจักรให้
บริษัท เป้ แพค จ ากัด  เพื่อใช้ใน
การผลิตเส้นเทปและม้วนผืนผ้า 

- วัตถุดิบและเส้นเทป 

- ค่าแรงพนักงาน                

 
 

21,968 
 
 

2,758 
   146 

 
 
- 
 
 
 
 

 

 
17,574 

 
 

1,895 
 

 
 
- 
 
 
 
 

- 
 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นไป
ตามแผนการลงทุนที่ได้
ขออนุมัติไว้ และมีการ
ประเมินราคาเครื่องจักร
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บุคคล/นติิบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหวา่งกัน 
(พันบาท) 

ยอดคงค้าง 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน 

อ้างอิงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
      

ค่าใช้จ่าย   
      - บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรจาก
บริษัท เป้ แพค จ ากัด  เพื่อใช้ใน
การผลิตบรรจภุัณฑ์ชนิดอ่อน 

 

   -  ค่าวัตถุดิบ บริษัทไดซ้ื้อม้วน
ผืนผ้าและม้วนฟิลม์LL จาก บริษัท  
เป้แพค จ ากัด เป็นวตัถุดิบเพื่อ
น ามาผลิตกระสอบสานพลาสติก 
และผลิตบรรจภุณัฑ์ชนิดอ่อนเพื่อ
ขายต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 

58,851 

 
 

16,903 
 

 
 
 
 
 
 

19,312 

 
- 
 
 

จากผู้ประเมินอสิระแล้ว 
จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและ
สมเหตุสมผล 

 

 

นโยบายและแนวทางการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  
 

             บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาความ
สมเหตุผลอย่างรอบคอบและจะเป็นไปในราคาหรือเง่ือนไขที่เสมือนการกระท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยอาจจัดให้มีผู้เช่ียวชาญจากภายนอกแสดงราคาที่เป็นธรรม และบริษัทจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนของข้อก าหนดหรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดหรือประกาศของตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นส าคัญ 
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  อนึ่ง บริษัทมีข้อก าหนดในข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน ส าคัญของบริษัทว่าจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยจะต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบหรือจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งต้องติดตามการท ารายการดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามที่ได้รับอนุมัติด้วย 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

ก)  สรุปรายงานการสอบบัญชี 
▪ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ แห่งบริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จ ากัด  มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นเง่ือนไขในรายงานตรวจสอบ  งบการเงินนี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562 ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงิน
สดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ทั้งงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่องบการเงิน  ดังต่อไปนี้ 
ความไม่แน่นอนที่มสีาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนือ่ง 
  ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) ตามทีป่รากฏในงบการเงินนี้บริษัทมีผล
การด าเนินงานจากธุรกิจหลักขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีกระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม
วิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบ
จ านวนเงิน 32.13 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจ านวนเงิน 1,060.34 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่
แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 831.14 ล้านบาท และแผนการด าเนินธุรกิจที่ยัง
ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ ปัจจัยดังกล่าวตลอดจนเรื่องอื่นท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) 
แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความ 
สามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ 

 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

 
1) ความเสี่ยง - การประมาณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสนิค้าและสนิค้าเสือ่มสภาพ 
 เนื่องจากผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นและขาดทุนสุทธิมาโดยตลอดซึ่งมีผลต่อการ
พิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า และการตั้งประมาณการค่าความเสียหายจากการท าสัญญาขาย
สินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี
ส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนสินค้าคงเหลือที่
น ามาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ได้แก่ งานระหว่างท าและสินค้าส าเร็จรูปโดยมีมูลค่า 
21.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ 2.10 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนั้นการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
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โดยเฉพาะงานระหว่างท าต้องใช้วิธีการค านวณเพื่อหาต้นทุนท าต่อเมื่อผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูปแต่ละ
ประเภทซึ่งการค านวณมีความซับซ้อน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 
การตอบสนองความเสี่ยง 
 วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ได้รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการจัดท าโครงสร้าง
ต้นทุนผลิตสินค้าส าเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต  พิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและวิธีการที่
ผู้บริหารใช้ในการค านวณประมาณการต้นทุนผลิตของสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบราคาทุนของสินค้า
คงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (NRV) โดยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับตรวจสอบกับราคาขายหัก
ค่าใช้จ่ายในการขาย และตรวจสอบการตั้งประมาณการหนี้สินส าหรับค่าความเสียหายจากการท าสัญญาขาย
สินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ โดยค านวณจากมูลค่าขายตามสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้หักค่าใช้จ่ายในการ
ขายเปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าท่ีผลิตได้  
 
2)  ความเสี่ยง - การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการสาธารณูปโภคและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทดังกล่าวในระยะ
ยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน เป็น
จ านวนเงิน 607.35 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเป็นสาระส าคัญในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็นร้อยละ 58.39 ของ
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
และตามวิธีส่วนได้เสีย พบว่า เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีมูลค่าน้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนอย่างเป็น
สาระส าคัญ ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ซึ่งการทดสอบการด้อยค่านั้นมีนัยส าคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากจ านวนเงินดังกล่าวเป็นจ านวน
เงินที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารต้องใช้
ดุลยพินิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับ
และจ่ายของบริษัทร่วมที่จะได้จากการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับความเสี่ยง
เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตอบสนองความเสี่ยง 
  วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้มีการสื่อสาร ควบคุมงานและการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ เช่น การส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบงบการเงินไปยังผู้สอบ
บัญชีของบริษัทร่วม การสอบทานฐานะการเงิน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
ร่วมจากงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม 
 
3)  ความเสี่ยง - การเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย 
 จากการที่ผู้ใช้งบการเงินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับรายได้จากการขาย ตามที่แสดงไว้ ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ จ านวน 406.64 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นจ านวนเงินที่มีสาระส าคัญและเป็นตัวช้ีวัดผลการ
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ด าเนินงานของบริษัท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของรายได้จากการขาย
ถึงการเกิดขึ้นจริงตลอดจนได้มีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน 
 
การตอบสนองความเสี่ยง 
  วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ท าการสอบถาม ท าความเข้าใจ และทดสอบระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย ตรวจสอบรายการขายและการบันทึกรายการขาย 
รวมถึงการตรวจสอบการตรวจตัดยอดขายก่อนและหลังวันสิ้นงวด และการตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ลดหนี้
ภายหลังวันสิ้นงวด 

 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ แห่งบริษัท สอบ

บัญชีธรรมนิติ จ ากัด  มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นเงื่อนไขในรายงานตรวจสอบ  งบการเงินนี้แสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561 ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ทั้งงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่องบการเงิน  ดังต่อไปนี้ 
 

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) ตามที่ปรากฏในงบการเงินนี้ บริษัทมีผลการด าเนินงานจากธุรกิจหลัก

ขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจ านวนเงิน 89.62 ล้านบาท ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย เป็น

จ านวนเงิน 1,006.95 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

เป็นจ านวนเงิน 769.49 ล้านบาท และแผนการด าเนินธุรกิจที่ยังไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ ปัจจัยดังกล่าว

ตลอดจนเรื่องอื่นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ

บริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ

เรื่องเหล่านี้ 
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1) ความเสี่ยง - การประมาณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมสภาพ 

เนื่องจากผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นและขาดทุนสุทธิมาโดยตลอดซึ่งมีผล

ต่อการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า และการตั้งประมาณการค่าความเสียหายจากการท าสัญญา

ขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน  สินค้า

คงเหลือที่น ามาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ได้แก่ งานระหว่างท าและสินค้าส าเร็จรูปซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นกระสอบพลาสติกสาน โดยมีมูลค่า 35.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.98 ของสินทรัพย์รวมตาม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ร้อยละ  3.14 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ) ดังนั้นการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า โดยเฉพาะงานระหว่างท าต้องใช้วิธีการค านวณเพื่อ

หาต้นทุนท าต่อเมื่อผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูปแต่ละประเภทซึ่งการค านวณมีความซับซ้อน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึง

ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 
การตอบสนองความเสี่ยง 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ได้รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการจัดท า
โครงสร้างต้นทุนผลิตสนิค้าส าเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต  พิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและ
วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการค านวณประมาณการต้นทุนผลิตของสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบราคาทุนของ
สินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ (NRV) โดยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับตรวจสอบกับราคาขาย
หักค่าใช้จ่ายในการขาย และตรวจสอบการตั้งประมาณการหนี้สินส าหรับค่าความเสียหายจากการท าสัญญา
ขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ โดยค านวณจากมูลค่าขายตามสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้หักค่าใช้จ่ายใน
การขายเปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าท่ีผลิตได้  

 
2) ความเสี่ยง - การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทดังกล่าวใน
ระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามวิธีราคาทุน 
เป็นจ านวนเงิน 607.35 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเป็นสาระส าคัญในงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นร้อยละ 54.04 
ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
และตามวิธีส่วนได้เสีย พบว่า เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีมูลค่าน้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนอย่างเป็น
สาระส าคัญ ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ซึ่งการทดสอบการด้อยค่านั้นมีนัยส าคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากจ านวนเงินดังกล่าวเป็นจ านวน
เงินที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารต้องใช้
ดุลยพินิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับ
และจ่ายของบริษัทร่วมที่จะได้จากการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับความเสี่ยง
เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การตอบสนองความเสี่ยง 
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้มีการสื่อสาร ควบคุมงานและการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ เช่น การส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทใหญ่ไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม การสอบทานฐานะการเงิน การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทร่วมจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
ร่วม 

 
   3) ความเสี่ยง - การเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย 

จากการที่ผู้ใช้งบการเงินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับรายได้จากการขาย ตามที่แสดงไว้ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ านวน 389.38 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นจ านวนเงินที่มีสาระส าคัญและเป็นตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของรายได้จากการ
ขายถึงการเกิดขึ้นจริงตลอดจนได้มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน 

 
การตอบสนองความเสี่ยง 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ท าการสอบถาม ท าความเข้าใจ และ
ทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย ตรวจสอบรายการขายและการ
บันทึกรายการขาย รวมถึงการตรวจสอบการตรวจตัดยอดขายก่อนและหลังวันสิ้นงวด และการตรวจสอบใบ
เพิ่มหนี้ลดหนี้ภายหลังวันสิ้นงวด 

 
 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ แห่งบริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จ ากัด  มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นเงื่อนไขในรายงานตรวจสอบ  งบการเงินนี้แสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560 ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ทั้งงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่องบการเงิน  ดังต่อไปนี้ 
 
1) ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) ตามที่ปรากฏในงบการเงินนี้ บริษัทมีผลการด าเนินงานจาก
ธุรกิจหลักขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจ านวนเงิน 61.56 
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจ านวนเงิน 956.99 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 694.21 ล้านบาท และแผนการด าเนินธุรกิจที่ยังไม่เป็นไปตามที่
ประมาณไว้ ปัจจัยดังกล่าวตลอดจนเรื่องอื่นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) แสดงให้เห็น
ว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญซึง่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน
การด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ 
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2) เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
 

 2.1) ความเสี่ยง–การประมาณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมสภาพ 
เนื่องจากผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นและขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด

ถึงแม้ว่าในปีปัจจุบันบริษัทจะเริ่มมีก าไรขั้นต้นก็ตามแต่ก าไรขั้นต้นท่ีเกิดขึ้นมีจ านวนค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 
4.88 ของยอดขาย)  ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า และการตั้งประมาณการค่าความ
เสียหายจากการท าสัญญาขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี
ราคาทุน สินค้าคงเหลือที่น ามาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ได้แก่ งานระหว่างท าและ
สินค้าส าเร็จรูปซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระสอบพลาสติกสาน โดยมีมูลค่า 19.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 ของ
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ร้อยละ 1.94 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) ดังนั้นการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า โดยเฉพาะงานระหว่างท าต้องใช้วิธีการค านวณ
เพื่อหาต้นทุนท าต่อเมื่อผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูปแต่ละประเภทซึ่งการค านวณมีความซับซ้อน ดังนั้น 
ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงเหลือ 
 
การตอบสนองความเสี่ยง 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว  ได้รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการจัดท า
โครงสร้างต้นทุนผลิตสินค้าส าเร็จรูป  และสินค้าระหว่างผลิต  พิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและ
วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการค านวณประมาณการต้นทุนผลิตของสินค้า  รวมถึงการเปรียบเทียบราคาทุนของ
สินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (NRV)   โดยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับตรวจสอบกับราคาขาย
หักค่าใช้จ่ายในการขาย  และตรวจสอบการตั้งประมาณการหนี้สินส าหรับค่าความเสียหายจากการท าสัญญา
ขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้  โดยค านวณจากมูลค่าขายตามสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้หักค่าใช้จ่ายใน
การขายเปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตได้ 

 
 2.2) ความเสี่ยง – การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 
  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้ เช่าและการให้บริการ
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัท
ดังกล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามวิธี
ราคาทุน เป็นจ านวนเงิน 607.35 ล้านบาท  ซึ่งมีมูลค่าเป็นสาระส าคัญในงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นร้อย
ละ 59.45 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม
วิธีราคาทุนและตามวิธีส่วนได้เสีย พบว่า เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีมูลค่าน้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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อย่างเป็นสาระส าคัญ ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งการทดสอบการด้อยค่านั้นมีนัยส าคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากจ านวนเงินดังกล่าวเป็น
จ านวนเงินท่ีมีสาระส าคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงิน
สดรับและจ่ายของบริษัทร่วมที่จะได้จากการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตอบสนองความเสี่ยง 
            วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้มีการสื่อสาร  ควบคุมงานและการ
ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  อาทิ เช่น การส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทใหญ่ไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม  การสอบทานฐานะการเงิน  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
และกระแสเงินสดของบริษัทร่วมจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม 
 
2.3) ความเสี่ยง – การเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย 
              จากการที่ผู้ใช้งบการเงินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับรายได้จากการขาย  ตามที่ได้แสดงไว้ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  จ านวน 350.59 ล้านบาท  ซึ่งถือได้ว่าเป็นจ านวนเงินที่มีสาระและเป็นตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานของบริษัท  ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของรายได้จากการขาย
ถึงการเกิดขึ้นจริงตลอดจนได้มีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน        

 
การตอบสนองความเสี่ยง 
            วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้ท าการสอบถาม  ท าความเข้าใจ และ
ทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย  ตรวจสอบรายการขายและการบันทึก
รายการขาย รวมถึงการตรวจสอบการตัดยอดขายก่อนและหลังวันสิ้นงวด และการตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ลดหนี้
ภายหลังวันสิ้นงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

89 
 

ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
งบดลุ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 55.58      6.85     79.52      8.97     56.00     7.38     
เงนิลงทุนชัว่คราว 25.00      3.08     -       -     20.00     2.64     
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 69.30      8.55     58.86      6.64     49.60     6.54     
สนิคา้คงเหลอื 44.01      5.43     57.49      6.49     39.07     5.15     
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 2.27        0.28     6.91        0.78     5.68       0.75     
สินทรพัยห์มนุเวียนรวม 196.16     24.19    202.78     22.88    170.35    22.45    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 30.00      3.70     60.00      6.77     
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 378.14    46.63    369.89    41.73    344.57   45.41    
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน -       -     4.73        0.53     4.98       0.66     
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 204.51    25.22    246.74    27.84    236.39   31.15    
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 2.10        0.26     2.21        0.25     2.55       0.34     
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนรวม 614.75     75.81    683.57     77.12    588.49    77.55    
สินทรพัยร์วม 810.92     100.00  886.35     100.00  758.84    100.00  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15.36      1.89     9.42        1.06     
เงนิเบิกเกนิบญัชี -       -     -       -     -      -     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -      -     
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 54.46      6.72     54.54      6.15     50.52     6.66     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระในหนึง่ปี -       -     -       -     0.42       0.06     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระในหนึง่ปี -       -     -       -     4.19       0.55     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากต่างประเทศทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -       -     24.62      2.78     
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิและสญัญาเช่าซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระในหนึง่ปี 1.04        0.13     1.70        0.19     2.18       0.29     
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ -       -     0.60        0.07     0.34       0.04     
หน้ีสินหมนุเวียนรวม 70.86       8.74      90.88       10.25    57.65      7.60      
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       -     -       -     -      -     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ -       -     -       -     -      -     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัต่างประเทศ -       -     -       -     24.62     3.24     
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิและสญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ 1.47        0.18     2.51        0.28     4.28       0.56     
หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี -       -     -       -     0.50       0.07     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7.35        0.91     8.33        0.94     3.51       0.46     
หน้ีสินไม่หมนุเวียนรวม 8.82         1.09      10.84       1.22      32.91      4.34      
หน้ีสินรวม 79.68       9.83      101.72     11.48    90.56      11.93    

ทุนจดทะเบียน -       -     -       -     -      -     
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 2,325.38  286.76  2,325.38  262.35  1,865.37 245.82  
สว่นต ่ากว่ามลูค่าหุน้สามญั (571.69) (70.50) (571.69) (64.50) (297.99) (39.27)
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีห่มดสทิธกิารใช้ 37.89      4.67     37.89      4.27     37.89     4.99     
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ -       -     -       -     -      -     
เงนิรบัลว่งหน้าค่าหุน้ -       -       20.00     
ขาดทุนสะสม (1,060.34) (130.76) (1,006.95) (113.61) (956.99) (126.11)
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 731.24     90.17    784.63     88.52    668.28    88.07    
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 810.92     100.00  886.35     100.00  758.84    100.00  

2562 2560
งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

2561
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

งบก าไรขาดทนุ
รายไดจ้ากการขาย 406.64    99.30    389.38    98.82    350.59   99.03    
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ -       -     -       -     -      -     
ก าไรจากการโอนทีด่นิเพือ่ปรบัโครงสรา้งหนี้ -       -     -       -     -      -     
รายไดร้บัคนืเงนิลว่งหน้าซือ้อาคารชุด -       -     -       -     -      -     
ก าไรจากการขายเงนิลงทุน -       -     -       -     -      -     
รายไดอ้ืน่ 2.86        0.70     4.65        1.18     3.44       0.97     
รายได้รวม 409.50     100.00  394.03     100.00  354.03    100.00  
ตน้ทุนขาย 402.91    98.39    396.52    100.63  333.48   94.20    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 13.28      3.24     11.38      2.89     9.96       2.81     
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 56.34      13.76    60.75      15.42    53.24     15.04    
ขาดทุนจากการขายและจากการดอ้ยค่าทรพัย์สนิ 3.94        0.96     0.26        0.07     (0.89) (0.25)
ขาดทุนจากการขายและจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -       -     -       -     -      -     
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 14.38      3.51     15.90      4.04     17.04     4.81     
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 1.50        0.37     1.38        0.35     1.88       0.53     
ค่าใช้จ่ายรวม 492.35     120.23  486.19     123.39  414.71    117.14  
สว่นแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 30.69      7.49     44.99      11.42    29.26     8.26     
สว่นของสว่นไดเ้สยีทีล่ดลงจากการลงทุนในบรษิทัร่วม -       -     -       -     -      -     
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษเีงนิได้ -       -     0.50        0.13     1.29       0.36     
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั-เฉพาะกจิการ (0.94) (0.23) (3.27) (0.83) -      -     
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั-บรษิทัรว่ม (0.30) (0.07) -       -     -      -     
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (53.40) (13.04) (49.94) (12.67) (30.13) (8.51)

หน่วย : ลา้นบาท

งบกระแสเงนิสด

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ (23.95)

2.11

2562

2562

(32.13)
30.15

(21.96)

(89.62)

(31.32)
167.54

2560

(61.56)

งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
2561

2561

28.13(54.39)

23.53

2560
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ค) อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญท่ีสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกจิหลักของ
บริษัท 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 2562 2561 2560
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 2.77     2.23     2.95     
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เท่า) 2.12     1.52     2.18     
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด (เท่า) (0.40) (1.21) (1.14)
อตัรสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 7.36     7.18     8.63     
ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั) 49.57    50.83    42.31    
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 29.32    34.06    59.01    
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 12.45    10.72    6.19     
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้(เท่า) 6.02     6.93     7.28     
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 60.60    52.69    50.11    
Cash cycle (วนั) 1         9         (2)
อตัราส่วนแสดงความสามารถการท าก าไร (Profitability Ratio)
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 0.92     (1.84) 4.88     
อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) (12.46) (11.76) (8.43)
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) (12.83) (11.99) (8.59)
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) (7.13) (5.95) (4.51)
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) (6.16) (5.69) (3.95)
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร (%) (23.12) (19.33) (13.29)
อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย์ (เท่า) 0.48     0.47     0.46     
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน
อตัราหนีส้นิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.11     0.13     0.14      
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
 
 บริษัทมีผลการด าเนินงานส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีผลขาดทุนสุทธิ 53.40 ล้านบาท  
เปรียบเทียบกับปี 2561  ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 49.94 ล้านบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้น 3.46  ล้านบาท  หรือ 
ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ  6.93  เนื่องจากสาเหตุหลักท่ีส าคัญดังนี้  
 

รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น  
       บริษัทมีรายได้จากการขายส าหรับปี 2562  จ านวนเงิน  406.64  ล้านบาท  เปรียบเทียบกับปี 2561  มี
รายได้จากการขาย 389.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.26 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43  เนื่องจาก ในปี 2562 บริษัท
ได้ขยายตลาดโดยมีรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนซึ่งเป็นสายการผลิตใหม่ โดยมียอดขายในปี 2562 เป็น
จ านวน 141.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มียอดขาย 92.11  ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน  49.41 ล้านบาท 
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าข้าวสารและ
อาหารสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสั่งซื้อตลอดทั้งปี  ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย
กระสอบพลาสติกลดลง จากสภาวะตลาดที่ซบเซาตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับสภาวะฝนแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาค
การเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ส่งผลให้ยอดขายในภาพรวมไม่เติบโตเท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รายได้อื่นส าหรับปี 2562  มีจ านวน 2.86 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 มีจ านวน 4.65  ล้านบาท  ลดลง 1.79 
ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ  38.49  ทั้งนี้เนื่องจาก ในปี 2562 บริษัทได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 
และมีรายได้จากการขายเศษวัสดุและของเสียจากการผลิตลดลง จากการที่บริษัทสามารถควบคุมการสูญเสียใน
กระบวนการผลิตได้ดีขึ้น 

 

ต้นทุนขาย 
ปี 2562  บริษัทมีต้นทุนขาย 402.91  ล้านบาท  เปรียบเทียบกับปี 2561  มีต้นทุนขาย 396.52  ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 6.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.61  ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่น้อย
กว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ส่งผลให้ใน ปี 2562 มีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 
จ านวน 10.87 ล้านบาท  
 

ก าไรขั้นต้น 
ปี 2562 บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 0.92 สูงกว่าปี 2561 ที่มีผลขาดทุนขั้นต้นในอัตราร้อยละ (1.84) 

เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน และบริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สามารถลด
และควบคุมการสูญเสียในกระบวนการผลิตได้กว่าปีก่อน  แต่อย่างไรก็ดีอัตราก าไรขั้นต้นก็ยังคงต่ ากว่าท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 
เนื่องจาก ยอดขายกระสอบที่ลดลงจากสภาวะภายนอกตามที่ได้ช้ีแจงไว้ข้างต้น รวมถึงยอดขายของบรรจุภัณฑ์ชนิด
อ่อนท่ีถึงแม้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเทียบกับก าลังผลิตที่มีแล้ว ยังไม่เต็มก าลังการผลิต คิดเป็นเพียงร้อยละ 40-
50 ของก าลังการผลิตที่มีทั้งหมดเท่านั้น  

ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทจะต้องมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขาย ขยายตลาดบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เพื่อเติมเต็มก าลัง
การผลิตที่ยังว่างอยู่ ให้ครอบคลุมต้นทุนคงที่ (Fix cost) และมีการก าหนดมาตรฐานในการผลิต การใช้วัตถุดิบ รวมถึง
การควบคุมของเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด   
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ปี 2562  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย  13.28 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 

11.38 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  1.90 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.70  ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามทิศทางยอดขายที่เพิ่ม
สูงขึ้น และเป็นการสร้างทีมขายรองรับการขยายตลาดในอนาคต รวมถึงในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สูงขึ้นจากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 56.34 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 60.75 ล้านบาท  ลดลง 4.41 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 7.26  เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กร
ใหม่ให้มีความกระชับข้ึน และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2562  มีค่าตอบแทนผู้บริหาร 14.38  ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561  มีค่าตอบแทนผู้บริหาร 15.90 

ล้านบาท ลดลง 1.52 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 9.56 เนื่องจากในปี  2562  มีการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับ
บริหาร ให้มีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1.50 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561  มีจ านวน 1.38 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 

0.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.70 เนื่องจากการเพิมขึ้นของดอกเบี้ยจากการซื้อเม็ดพลาสติกโดยช าระเงินผ่าน
ธนาคาร (T/R) 

ทั้งนี้ บริษัทได้ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน และเงินกู้ระยะยาวจากต่างประเทศครบทั้ง
จ านวนแล้ว จึงไม่มีดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพิ่มเติมอีก 
 

ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ปี 2562 ได้รับส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม จ านวน 30.69 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับปี 2561  ได้รับ

จ านวน 44.99 ล้านบาท ลดลง 14.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.78  เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลก าไรน้อยกว่าปี
ก่อน 

 
รายจ่ายเพื่อการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในปี 2562 บริษัทได้มีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดและการแข่งขัน โดยเริ่ม
ก่อตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 ท าให้บริษัทมีรายจ่ายเพื่อท าการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามค าแนะน าหรือค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อการท าวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม 2562  ดังต่อไปนี้ 

รายจ่าย          จ านวนเงิน 
1. เงินเดือนหรือค่าจ้างบุคคลากร    1,212,938 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา            624,874 บาท 
รวมรายจ่ายในการวิจยัและพัฒนา               1,837,812 บาท 
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 ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความส าคัญในการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 
จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในสภาวะการตลาดที่รุนแรงมากขึ้น และยังสามารถช่วยลด
ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของบริษัทได้อีกด้วย การวิจัยและพัฒนาของบริษัทยังได้ท า การทดสอบ
วัตถุดิบจากแหล่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดของเสียในกระบวนการผลิต หรือความเสี่ยงใน
การจัดหาวัตถุดิบไม่ทันต่อความต้องการใช้ รวมถึงการพิจารณาหาเครื่องจักรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลด
แรงงานคน 

อีกทั้งบริษัทยังได้ศึกษาวัตถุดิบหรือสินค้าทดแทนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Bio-Plastic หรือบรรจุภัณฑ์ประเภท
อื่นๆที่อาจจะมาแทนท่ีในอนาคต เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
 

ฐานะทางการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
สินทรัพย์รวม   

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562  จ านวน  810.92  ล้านบาท  ลดลงจากวันที่  31 
ธันวาคม  2561  จ านวน 75.43  ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 8.51  ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญดังนี้ 
 

สินทรัพย์หมุนเวียน   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562  มีจ านวน 196.16 ล้านบาท ลดลง 6.62 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 3.26  ซึ่ง

มีผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 23.94 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน แต่
ในส่วนเงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาทจากการน าเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกันมาฝากประจ าในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่า(ฝากประจ า 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี) และมีลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 17.69 ล้าน
บาทจากการขายเครื่องผลิตเส้นเทปและเครื่องทอ และมีสินค้าคงเหลือลดลง 13.48  ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
สอดคล้องกับยอดขาย แสดงให้เห็นถึงว่าบริษัทสามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้เร็วขึ้น และสินค้าคงเหลือหมุนได้เร็วขึ้น   

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน  614.75  ล้านบาทลดลง 68.82  ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 6.70 
ซึ่งสาระส าคัญเป็นการลดลงของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จากการขายเครื่องผลิตเส้นเทปและเครื่องทอผืนผ้ากระสอบ 
จ านวน 20.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีก าลังการผลิตผืนผ้ากระสอบที่ต่ า ใช้จ านวนแรงงานเยอะ เมื่อเทียบกับ
โครงสร้างของอุตสาหกรรม ท าให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง โดยในโครงการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตนี้ บริษัทจะท า
การจัดซื้อผืนผ้ากระสอบจากภายนอกเพื่อน ามาผลิตกระสอบพลาสติกแทนการผลิตเอง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ต่ าลง ลดจ านวนแรงงานท่ีไม่จ าเป็น นอกจากน้ันยังท าให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในทางตรงและทางอ้อมลง
ได้ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นและเพิ่มสัดส่วนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี Value Added สูง ก าไรขั้นต้นสูงขึ้น เช่น
กระสอบเคลือบกราเวียร์ และลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีก าไรขั้นต้นต่ า อาทิ กระสอบขาว กระสอบพิมพ์ ลง ซึ่งจะท าให้
บริษัทมีรายได้และผลประกอบการดีขึ้น  

จากโครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่กล่าวไว้ข้างต้น ท าให้ในปี 2563 บริษัทไม่มีความจ าเป็นต้องซื้อ
เม็ดพลาสติกส าหรับผลิตเส้นเทป จึงลดวงเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน ซึ่งบริษัทเปิดบัญชีเงินฝากประจ า1ปีไว้
ส าหรับค้ าประกันการซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้ขายในประเทศ จ านวน 60 ล้านบาท ลดลงเหลือ 30 ล้านบาท นอกจากนั้น
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บริษัทยังมีการดั้งด้อยค่าทรัพย์สิน อาคารสโมสรสระว่ายน้ าเนพปาร์ค ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 4.47 ล้านบาท 
เนื่องจากท่ีดินและอาคารดังกล่าวถูกจัดสรรไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเนพปาร์ค ณ ปัจจุบันบริษัทไม่สามารถใช้
ประโยชน์หรือสร้างรายได้จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ 
 

หนี้สินรวม  
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ. วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 จ านวน 79.68  ล้านบาท ลดลงจากวันที่  31  ธันวาคม  

2561  จ านวน 22.04  ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 21.67  ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัดังนี้ 

 
หนี้สินหมุนเวียน  

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562  มีจ านวน  70.86  ล้านบาทลดลง 20.02  ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 22.03 
ซึ่งสาระส าคัญเป็นการลดลงจากการที่บริษัทได้ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ครบก าหนดช าระในวันที่ 
30 สิงหาคม 2562 จ านวน 24.62 ล้านบาท  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจ านวน 5.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของสินเชื่อส าหรับการซื้อ
เม็ดพลาสติก (ตามที่ช้ีแจงในข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) ส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อนอย่างมีนัยส าคัญ 
 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 8.82  ล้านบาทลดลง 2.02 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 18.63 ซึ่ง

เป็นการช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามก าหนด และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง 0.98 ล้านบาท 
เนื่องจากการลดจ านวนพนักงาน 

ทั้งนี้ จากปีที่ผ่านมาบริษัทได้ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน และเงินกู้ระยะยาวจาก
ต่างประเทศครบทั้งจ านวนแล้ว และไม่ได้มีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน  731.24  ล้านบาท ลดลงจากวันท่ี  31 ธันวาคม  2561 จ านวน 53.39 

ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 6.80  เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 53.39 ล้านบาท 
 

กระแสเงินสด 
ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562  บริษัทมีกระแสเงินสดเทียบเท่าเงินสด  จ านวน  55.58 ล้านบาท  ลดลง

จากสิ้นปี 2560 จ านวน  23.95  ล้านบาท  โดยมีแหล่งที่ได้มาและใช้ไป  ดังนี้ 
 

กระแสเงินสดใช้ไปในการด าเนินงาน    
ในระหว่างปี 2562 ใช้ไป จ านวน 32.13  ล้านบาท  โดยในปี 2562  บริษัทมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายอยู่  

53.04  ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่มีกระแสเงินสดติดลบ(ใช้ไป)ในการด าเนินงาน เป็นผลมาจากการขาดทุนในการขาย
สินค้า(ต้นทุนสูง ) ทั้งนี้ บริษัทยังมีแนวทางที่จะปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดย มี
รายการใช้จ่ายในสินค้าคงเหลือประเภทวัตถุดิบและงานระหว่างท าลดลง จ านวน 14.91 ล้านบาท  ในขณะเดียวกันมี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนๆ ซึ่งยังไม่ครบก าหนดช าระเพิ่มขึ้น 5.16 ล้านบาท  
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จ านวน  30.15 ล้านบาท  โดยในปี 2562 ได้รับเงินปันผลจาก

บริษัทร่วม 22.13 ล้านบาท มากข้ึนกว่าปีก่อน และมีเงินสดรับงวดที่ 1 จากการขายเครื่องผลิตเส้นเทปและทอ จ านวน 
5.18 ล้านบาท 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
ในปี 2562  บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน  21.96  ล้านบาท โดยมีสาระส าคัญคือ 

บริษัทช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ครบก าหนดช าระในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จ านวน 24.62 ล้าน
บาท และไม่ได้มีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก 

 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2562  เท่ากับ 2.77 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่เท่ากับ 2.23 เท่า ซึ่งมี
สาเหตุหลักจากการช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศทีค่รบก าหนดช าระในเดือน สิงหาคม 2562 จ านวน 24.62 
ล้านบาท และบริษัทมีเงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท(ฝากประจ า 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี) 
ประกอบกับมีลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 7.69 ล้านบาทจากการขายเครื่องผลิตเส้นเทปและเครื่องทอ นอกจากนั้นยังมีการ
ควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่ดี 
   

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 2.12 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่เท่ากับ 1.52 เท่า ซึ่ง

เป็นสาเหตุเดียวกับท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อ อัตราส่วนสภาพคล่อง โดยอัตราส่วนนีแ้สดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีความสามารถ
ในการช าระหนี้ทางการค้าและเจ้าหนี้อื่นได้ดี 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 
 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 7.36 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่เท่ากับ 7.18 เท่า 
และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 50 วัน ลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 ที่เท่ากับ 51 วัน เป็นผลเนื่องมาจากการแข่งขันใน
ธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะต่อรองด้วยการขอเครดิตเทอมเพิ่มขึ้นเป็น 45-60 วัน แต่บริษัทก็ได้มี
กระบวนการในการคัดกรองลูกค้าและติดตามการเก็บช าระเงินได้เป็นอย่างดี 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ และระยะเวลาช าระหนี้ 
บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 6.02  เท่า ต่ ากว่าสิ้นปี 2561  ที่เท่ากับ 6.93 

เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลาช าระหนี้  61 วัน  ช้ากว่าปี 2561 ที่มีระยะเวลาช าระหนี้เท่ากับ 53 วัน เนื่องจากในปี 2562 
บริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยทุธ์โดยใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ด้วยการใช้เงินฝากประจ าเป็นหลักประกัน ซึ่งจะ
มีต้นทุนหรืออัตราดอกเบี้ยเมื่อหักกลบกันแล้วเท่ากับ 1% ต่อปี และมีระยะเวลาการท า T/R นานถึง 120 วัน ซึ่งจาก
การค านวณแล้วบริษัทจะมีต้นทุนการซื้อเม็ดพลาสติกที่ต่ ากว่าการซื้อโดยขอเครดิตเทอมจากผู้ขายโดยตรง ในขณะที่
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สามารถเพิ่มระยะเวลาการช าระเงินให้ยาวขึ้นได้ นอกจากนั้น ในการซื้อวัตถุดิบส าหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทได้ต่อรองผู้ขายในการขอเครดิตเทอมให้ยาวขึ้น เพื่อสอดคล้องกับการแข่งขันในตลาด และ
เครดิตเทอมท่ีบริษัทให้กับลูกค้า ส่งผลใหใ้นภาพรวมบริษัทมี Cash cycle เท่ากับ 1 วัน  ดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา  

 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) 
รายการ 2561 2560 2559 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า)             0.11 
 

                0.13                 0.14 

 
ในปี 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 22.04 ล้านบาท  (ปี 2562 เท่ากับ 79.68 ล้านบาท 2561 เท่ากับ 

101.72  ล้านบาท)   และในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 53.39 ล้านบาทจากการที่บริษัทยังมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 
จึงท าให้มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.11 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีต่ าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 

แนวโน้มปี 2563 
บริษัทมีนโยบายที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง โดยมุ่งเน้นการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง 

อัตราก าไรขั้นต้นสูง ใช้แรงงานน้อย ประกอบกับขยายกิจการในส่วนสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible 
Packaging)  และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการผลิตในด้านต่างๆ  ทั้งการลดของเสีย  ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ  
และเพิ่มคุณภาพของสินค้า  นอกจากน้ี  ได้จัดท าแผนการตลาดและขาย  เพื่อขยายฐานลูกค้า  ส าหรับสินค้ากลุ่มบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดอ่อน  และสินค้ากลุ่มกระสอบพลาสติก  และพัฒนาบริการหลังการขาย  ให้ตอบรับกับความต้องการของ
ลูกค้าในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2562 บริษัทสามารถขยายตลาดและเพิ่มยอดขายผลติภัณฑ์ใหมไ่ด้เป็น
ที่น่าพอใจ ถึงแม้จะยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้นบริษัทคาดว่าจากการพัฒนาศักยภาพทางการผลิต  การตลาดและขาย  จะช่วยให้บริษัทสามารถมีผล
ประกอบการที่ดีขึ้น  ลดการขาดทุนสะสม  และมีก าไรจากการด าเนินงานในอนาคตอันใกล้ 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ  ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัและเลขานุการบริษทั        
ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 
ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
1 พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 

-ประธานคณะกรรมการบริษทั 
-กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทั 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
19 ก.ค. 2550 

78 -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 377 
หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 6/2546 
-หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 40/2547 
-หลกัสูตร Finance for Non - Finance 
Directors (FND) รุ่นท่ี 8/2547 
-หลกัสูตร Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นท่ี 6/2548 
-หลกัสูตร Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries (CGI) 
รุ่นท่ี 4/2559 

- - 5 เม.ย. 2561-ปัจจุบนั 
 

ธ.ค. 2552 – 4 เม.ย.2561 
 

ปี 2557 – ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2554-ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2549 - ปัจจุบนั 
 

เม.ย. 2549 – ปัจจุบนั 
 

ประธาน
คณะกรรมการบริษทั 
กรรมการและรอง
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ

บริษทั 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการและรอง
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ  ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

 
ปี 2553-ปัจจุบนั 

 
กรรมการ 

 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
2 นายวีระชาติ โลห์ศิริ 

-รองประธานคณะกรรมการบริษทั 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการผู ้มีอ  านาจลงนามผูกพัน
บริษทั 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
22 เม.ย. 2562 

52 -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การจดัการ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 161/2562 

1.39%, นาง
ทิฆมัพร ชยัเอ่ียม  
(คู่สมรส) 1.16%, 
บจก.วาวาแพค 

19.78% รวมถือหุ้น
ทั้งงส้ิน 22.33% 

คู่สมรสของนาง
ทิฆมัพร ชยัเอ่ียม 
กรรมการบริษทั 

1 มี.ค. 2563-ปัจจุบนั 
 

1 ก.พ. 2563-29 ก.พ. 
2563 

15 พ.ค. 2562-ปัจจุบนั 
 

15 พ.ค. 2562-ปัจจุบนั 
 
 

22 เม.ย. 2562-ปัจจุบนั 
 

2545- 31 ม.ค.2563 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

รักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

รองประธาน
คณะกรรมการบริษทั 

ประธาน
คณะกรรมการ

บริหารเฉพาะกิจฯ 
กรรมการบริษทั 

 
กรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั วาวาแพค จ ากดั 
 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

14 มิ.ย. 2561-22 เม.ย.
2562 

ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริษทั 
ดา้นการพฒันาและ
ปรับปรุงการผลิต 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 

3 นายณรงค ์  พหลเวชช ์
-กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
19 ก.พ. 2556 

78 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั 
 
 

ก.พ. 2556 – ก.ค. 2559 
 

เม.ย. 2544 - ม.ค. 2556 
 

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการบริหาร 

 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

- - - 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

4 นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 
-กรรมการ 
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
-กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทั 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
30 ม.ค. 2535 

60 -ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
บณัฑิต (ออกแบบอุตสาหกรรม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-ปริญญาตรี B. ARCH, University of 
Minnesota, USA. 
หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร Director Certification 
Program (25/2002)  

- - 15 พ.ค.2562-ปัจจุบนั 
 
 

4 เม.ย.2562-14พ.ค.2562 
 
 

17ก.ย.2561-14ม.ค. 2562 
 

เม.ย. 2561-ปัจจุบนั 
 
 
 

ก.พ. 2534 – ปัจจุบนั 
 

ก.พ. 2534 - พ.ค. 2559 
 

2544 - ปัจจุบนั 
 

รองประธานคณะ
กรรมการบริหาร

เฉพาะกิจ 
ประธาน

คณะกรรมการ
บริหารเฉพาะกิจฯ 
รักษาการกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
ประธาน

คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการ 

 
กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

10 ม.ค. 2561-ปัจจุบนั 
ปี 2553 – ปัจจุบนั 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2545 - ปัจจุบนั 
ปี 2544 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั คลองหลวงพฒันา (ปทุมธานี) จ  ากดั 
บริษทั คาซ่า จ  ากดั 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
บริษทั เอซีเอช คอนสตรัคชัน่ คอสท ์คอนซลัแทนต ์จ ากดั 
บริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

5 นางจนัทิรา ศรีม่วงพนัธ์ 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหาและก าหนด

59 -ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -  - มิ.ย.2561-ปัจจุบนั 
 

5 เม.ย.2561-ปัจจุบนั 
 

กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

กรรมการสรรหา
และก าหนด

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
ค่าตอบแทน  
-กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
8 ก.ค. 2559 

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

 
ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั 

 
ก.ค. 2555 – ปัจจุบนั 

 
 
 
 

ม.ค. 2540 – มิ.ย. 2555 

ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผูอ้  านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 

 
 

6 ดร.วโรทยั โกศลพิศิษฐ์กุล 
-กรรมการบริษทั  
-ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  
-กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 
ตุลาคม 2562) 
 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
8 ก.ค. 2559 

51 -ปริญญาเอก (Economic Theory and 
Policy) University of Innsbruck 
-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
M.A.Economics University of 
Memphis 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (Monetary 
Economics and Public Finance) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-หลกัสูตรเสริมนักบริหารระดบัสูง (ส.
น บ ส .)  รุ่ น ท่ี  7 /2 5 5 7  ส านั ก ง าน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) 
-หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้ นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุ่นท่ี 10/2555 วิทยาลยัการเมือง
การปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้ 
- Comparative Tax Policy and 
Administration (COMTAX), Harvard 

 -  - มิ.ย. 2561-31 ต.ค.2562 
 
 

ก.ค. 2559 – 31 ต.ค. 
2562 
ปัจจุบนั 

 
2560-ปัจจุบนั 

 
 

2559-ปัจจุบนั 
 
 
 
 

2559 
ปี 2558-ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

ปี 2557-2558 

ประธาน
คณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการบริษทั 
 
ท่ีปรึกษาดา้น
เศรษฐกิจการคลงั 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการธนาคาร 
กรรมการบริหาร 
และ
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
ท่ีปรึกษาคณะอนุ
กรรมาธิการพิจารณา
ศึกษามาตรการ
ส่งเสริมและแกไ้ข
ปัญหาเชิงนโยบาย
เก่ียวกบัการพาณิชย์
นาวีของประเทศไทย 
กรรมการบริหาร

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
กระทรวงการคลงั 
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  
 
 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
(ธสน.) 
 
 
 
บริษทั ปตท. คา้สากล จ ากดั 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงพลงังาน 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
Kennedy School of Government, 
U.S.A 
หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร Executive Development 
Program (EDP) รุ่นท่ีอ 3/2546 

 
ปี 2557-2558 

 
ปี 2557-2558 

 
ปี 2555-2556 

 
 

 

นโยบายพลงังาน 
กรรมการภาพยนตร์
และวีดิทศัน์แห่งชาติ 
ผูอ้  านวยการส านกั
นโยบายภาษี 
ผูอ้  านวยการส านกั
นโยบายพฒันา
ระบบการเงินภาค
ประชาชน 

 
กระทรวงวฒันธรรม 
 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สคค.) 
 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สคค.) 
 
 

 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 

 
 

7 นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ 
-กรรมการบริษทั 
-ก รรม ก ารส รรห าแล ะก าห น ด
ค่าตอบแทน 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
9 พ.ย. 2560 

58 -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลยับูรพา 
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
-ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยั
เกริก 
-ป ริญ ญ าต รี  นิ ติ ศ าส ต ร์ บั ณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- - 5 เม.ย. 2561-ปัจจุบนั 
 
 

พ.ย. 2560 – ปัจจุบนั 
 

2560 
2558 
2555 

กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการ 

 
รองอธิบดี 
ผูอ้  านวยการ 
คลงัจงัหวดั 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
กรมบญัชีกลาง 
กองการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานคลงัจงัหวดัสุโขทยั 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 
 

- - - 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
8 พลโท จิรภทัร มาลยั 

-กรรมการอิสระ 
-กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
26 เม.ย. 2561 

75 -ป ริญญ าโท  พัฒ นบ ริห ารศ าสต ร์
มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (ทบ.) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
-วิทยาลยัการกองทพับก  ชุดท่ี 41 
-อบรมหลกัสูตรหวัหนา้งานและการ
บริหารคน ( HR for non HR ) 
-อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- - 26 เม.ย. 2561-ปัจจุบนั 
 
 

2558-2559 
 

2557-2559 

กรรมการอิสระและ
กรรมการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี 
ผูอ้  านวยการฝ่าย
กิจการพิเศษ 

กรรมการบริหาร 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

- - - 

9 นายไพโรจน์ สญัญะเดชากุล  
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
-ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
13 ธ.ค. 2561 

70 -วศ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Quality Control สวีเดน 
-Standardization แคนาดา 
-วปรอ. 4515 
-วตท. 4 วิทยาลยัตลาดทุน 

- - ธ.ค. 2561- ปัจจุบนั 
 

11 พ.ค. 2561-ปัจจุบนั 
 
 

2558-2561 
 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการ 

 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
คณะกรรมการนวตักรรมแห่งชาติ 
 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
 -ปปร.11 การเมืองการปกครอง สถาบนั

พระปกเกลา้ 
หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 258/2561 
-หลกัสูตร Advance Audit Committee 
Program (AACP) ปี 2561 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ 
มูลนิธิเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

10 นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 
กรรมการบริษทั 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
26 เม.ย. 2561 
 

32 -MSC. GLOBAL FINANCE, 
UNIVERSITY OF LONDON, CITY, 
ENGLAND 
-BSC. ACCOUNTING AND 
FINANCE, SECOND CLASS 
HONOR UNIVERSITY OF 
WARWICK, ENGLAND  
-INTRODUCTION TO GLOBAL 
HOSPITALITY, EDX 

2.79% - 26 เม.ย. 2561-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
 

รองประธาน
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
Chateau De Bangkok 
 
Panasonic Siew Sales (Thailand) Co.,Ltd. 
Inchcape Services (Thailand) Co.,Ltd. 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
CERTIFICATION, CORNELL 
UNIVERSITY, ONLINE 
-REAL ESTATE (HOTEL 
INVESTMENT AND MARKETING), 
DIPLOMA, CHULALONGKORN 
UNIVERSITY, BANGKOK 
หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 241/2560 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
 -ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

- - - 

12 นางทิฆมัพร ชยัเอ่ียม 
กรรมการบริษทั 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
22 เม.ย. 2562 
 
 

49 -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 161/2562 

1.16%,  
นายวีระชาติ โลห์
ศิริ (คู่สมรส) 

1.39%, บจก.วาวา
แพค 19.78% รวม
ถือหุ้นทั้งส้ิน 

22.33% 

คู่สมรสของนาย
วีระชาติ โลห์ศิริ 
รองประธาน
คณะกรรมการ

บริษทั 

22 เม.ย. 2562-ปัจจุบนั 
 

2545-ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
 

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั วาวาแพค จ ากดั 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 

14 มิ.ย. 2561-22 เม.ย. 
2562 

ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริษทั 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

ดา้นระบบบญัชีและ
การเงิน 

13 นายสธน เสมอภาค 
-กรรมการบริษทั 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการผู ้มีอ  านาจลงนามผูกพัน
บริษทั 
(ล าออก  โด ย มี ผล ตั้ งแ ต่ ว ัน ท่ี  1 
กุมภาพนัธ์ 2563) 
 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการ
บริษทัคร้ังแรก 
15 ม.ค. 2562 
 

48 -ปริญญาโท Industrial Engineering, 
University of New Haven, USA 
-ปริญญาโท Business Administration, 
University of New Haven, USA 
-ปริญญาตรี Food Science and 
Technology มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-อบรมหลกัสูตร HACCP จาก World 
Health Organization 
-อบรมหลกัสูตร Lean Manufacturing 
จาก University of Michigan at Ann 
Arbor 
-อบรมหลกัสูตร SAP จาก SAP 
(Thailand) 
-อบรมหลกัสูตร ISO9001/14001 และ 
OSHAS18000 จากสถาบนัเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ 
หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร Director Accreditation 

- - 15 ม.ค.2562-1 ก.พ.2563 
 

ม.ค. 2560- มี.ค. 2561 
ส.ค. 2555-ธ.ค. 2559 
ต.ค. 2550-ก.ค. 2555 

กรรมการบริษทัและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
General Manager 

Managing Director 
 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
Skanem Bangkok Co., Ltd. 
Siam IKK Co., Ltd. 
ITW Minigrip (Thailand) Co.,Ltd. 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
Program (DAP) รุ่นท่ี 162/2562 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
 -ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

- - - 

14 นายวีร์ วรศกัด์ิโยธิน 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงิน 
(ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี
และการเงิน: CFO) 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 ธนัวาคม 2561 

42 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-หลกัสูตร Strategic Financial 
Leadership Program (SFLP) 2019 โดย
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 263/2561 

0.037% - 1 ธ .ค. 2561-ปัจจุบนั 
 
 

18 ก .ย.2561-12 ก.ย.
2562 

 
ก.พ. 2560- 14 ม.ค. 2562 

 
พ.ค. 2560 – 17ก.ย. 2561 

 
ก.พ. 2560 – พ.ค. 2560 

 
ม.ค. 2557 – ก.พ. 2560 

 
ส.ค. 2552 - ธ.ค.2556 

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน
บญัชีและการเงิน 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน
การตลาดและขาย 

กรรมการ 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
รักษาการกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการอาวโุส    
ฝ่ายการตลาดและ

การขาย 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
 -ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

 
-  

 
- 

 
- 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
15 นางสาวฉตัรทอง  นอ้ยสนัเทียะ 

-หวัหนา้ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
-ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี 
-เป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัและ
เง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชีตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
13 ธนัวาคม 2561 

48 -ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจดัการ
ห ลั ก สู ต ร บั ญ ชี บั ญ ฑิ ต 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
-ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้าน
บญัชี 
หลกัสูตรเจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบติั
บญัชีทรัพยสิ์น และการหักค่าสึกหรอ 
ค่าเส่ือมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี 
จาก บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรม
นิติ จ  ากดั จ  านวน 6 ชัว่โมง 
หลกัสูตรสรุปหลกัการบญัชีส าคญัท่ีนกั
บัญ ชีต้องทราบในการจัดท าบัญ ชี 
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 
จ  ากดั จ  านวน 6 ชัว่โมง 

- - 13 ธ.ค.2561-ปัจจุบนั 
 

ต.ค.2558 - ปัจจุบนั 
 

ม.ค.2558 - ส.ค.2558 
ธ.ค.2556 - พ.ย.2557 

 
พ.ค. 2556 – ก.ย.2556 

 
ม.ค. 2555 - เม.ย.2556 

 
ต.ค.2536 - ก.ค.2554 

หวัหนา้ฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 
 

สมุห์บญัชี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 
หวัหนา้แผนก
บญัชีลูกหน้ี 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียนอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั เฉลิมชยัชาญ จ ากดั 
 
บริษทั แอคชัน่อายแวร์ จ  ากดั 
 
บริษทั สยามโปรอินดสัตรี จ  ากดั 
 
บริษทั พทัยาฟู้ดอินดสัตรี จ  ากดั 

 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

 
 - 

 
- 

 
- 

16 นายเจริญ วาริพนัธน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 
มกราคม 2562) 
 

54 -ปริญญาโท คณะการจดัการโลจิสติกส์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-ปริญญาตรี คณะการจดัการทัว่ไป 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 
-อบรมหลกัสูตร จป.วิชาชีพระดบั

- - 15 ต.ค.2561-31ม.ค.2562 
 

2560-2561 
2538-2560 

ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
Operation Manager 
Logistics Manager 

 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั ก.เกียรติชยัพฒันาขนส่ง จ  ากดั 
บริษทั เนชัน่แนลสตาร์ชแอนดเ์คมิเคิล (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
15 ตุลาคม 2561 

หวัหนา้งานและผูบ้ริหาร 
-อบรมหลกัสูตร GMP/CTPAT 
 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

 
- 

 
- 

 
- 

17 นายต่อเขต พงษพิ์ทกัษ ์
ผูจ้ดัการโรงงาน 
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 
กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป) 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 เมษายน 2562 

49 -ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
คณะวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ 
-อบรมระบบ ISO9001 / ISO14001 
-จป.หวัหนา้งาน / จป.บริหาร 
-คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีว 
อนามยั 

- - 1 เม.ย.62 – 25 ก.ย.62 
 

1 เม.ย.61 – 30 มี.ค. 62 
1 มี.ค.55 – 1 ม.ค. 60 

 
 

ผูจ้ดัการโรงงาน 
 

Production Manager 
Deputy General 

Manager 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
Emhart Technologies (Thailand) Ltd. 
Bandai Namco Thailand Co., Ltd. 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

- - - 

18 นายชลอ ประสิทธ์ิสุวรรณ์ 
หวัหนา้ฝ่ายผลิตกระสอบ 
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไป) 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
17 ตุลาคม 2561 

54 -ปวช. รร.เทคโนโลยนีครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 
-อบรมระบบ ISO9001 / ISO14001 
-อบรม TQM กบัการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 
 

- - 17 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.62 
 

1 มิ.ย.30 – 16 ต.ค.61 
 

หวัหนา้ฝ่ายผลิต
กระสอบ 

ผูจ้ดัการแผนกผลิต 
 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 

- - - 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 
 

19 นางสาววนัชลี บุตรงาม 
หวัหนา้ฝ่ายผลิตบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
24 พฤศจิกายน 2562 

39 -ปวส. รร.ชลพินิจ พาณิชยการ เอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-อบรมระบบ ISO/TS 16949:2009 
-อบรม Introduction QS-9000 

- - 24 พ.ย.62 – ปัจจุบนั 
 

26 มิ.ย.62– 23 พ.ย.62 
 
 

20 ส.ค.61 –26 มิ.ย.62 
 

20 ส.ค.61 –26 มิ.ย.62 
 

18 ต.ค.60 – 19 ส.ค.61 

หวัหนา้ฝ่ายผลิต
บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน 

หวัหนา้ส่วน
ตรวจสอบขอ้มูล

ผลผลิต 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ

บญัชี 
พนกังานธุรการผลิต 

 
QA 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
PCS NISSIN 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

- - - 

20 นายปภงักร จนัทรศรณ์ 
หวัหนา้ฝ่ายการตลาดและขาย 
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป) 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
13 กรกฎาคม 2561 

41 - ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- Mini MBA สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ (NIDA) 

- - 13 ก.ค. 2561 – 1 ก.พ. 
2563 

16 ต.ค.2553 –12 ก.ค.
2561 

15 ต.ค. 2552 – 15 ต.ค.
2553 

หวัหนา้ฝ่าย
การตลาดและขาย 
ผูจ้ดัการแผนกขาย 

 
พนกังานขาย 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 

- - - 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 
 

21 นางอรวรรณ ตรงกระโทก 
หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
21 มกราคม 2562 

41 -ปริญญาโท มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรม
มาธิราช สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 
-ปริญญาตรี ราชภฎัสวนสุนนัทา 
สาขาการจดัการทัว่ไป เอกการเงินการ
ธนาคาร 
-อบรมระบบ ISO9001 / ISO14001 
-จป.หวัหนา้งาน / จป.บริหาร 

- - 21 ม.ค.62 – ปัจจุบนั 
 
 

1 ก.ค.53 – 1 มิ.ย.61 
 
 

หวัหนา้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและ

ธุรการ 
ผูจ้ดัการฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล /
จดัซ้ือ -จดัซ่อม /
อาคารสถานท่ี 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั นครราชสีมา ฮอนดา้ออโตโมบิล จ ากดั 
 

 การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

- - - 

22 นางสาวอาคีรา ฐิติชยวชั 
เลขานุการบริษทั 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
14 มกราคม 2562 

37 -ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
-อบรมหลกัสูตร Fundamental Practice 
for Corporate Secretary (FPCS26) จาก
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 

- - ธ.ค. 2561-ปัจจุบนั 
 

ก.ค.2561-พ.ย.2561 
มิ.ย.2560-มิ.ย. 2561 

 
ก.พ.2560-พ.ค.2560 

 
มี.ค. 2558 - ส.ค. 2559 

 
ธ.ค. 2557 - ก.พ. 2558 

 
ธ.ค. 2554 - มิ.ย.2557 

 

เลขานุการบริษทั 
 

เลขานุการบริษทั 
ผูจ้ดัการฝ่ายนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ 

เลขานุการประธาน
กรรมการ 

เลขานุการบริษทั 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธ์ 
 

Corporate Affairs 
Executive 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โมเดอร์นฟอร์มเฮลทแ์อนดแ์คร์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั ปิโก (ไทยแลนด)์ จ  ากดั (มหาชน) 
 



บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

           ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมา 
-กรรมการบริษทัในกลุ่ม 
-ท่ีปรึกษาบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 
-หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
-ท่ีปรึกษาทัว่ไป (เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้) 

 
-  

 
- 

 
- 

 
หมายเหตุ : -  กรรมการทุกท่านมีคุณสมบติัและไมมี่ลกัษณะตอ้งห้าม รวมทั้งไม่มีประวติัการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนมาตรา 68 

- รายละเอียดการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั และ ผูบ้ริหาร แสดงภายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ : คณะกรรมการบริษทั, ผูบ้ริหาร” 



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย    
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

  

รายช่ือ บริษัท 

 
บริษัทร่วม 

NNCL  

 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท  ซูมิโช  
โกลบอล  โลจิสติคส์                     
(ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท 
ผลิตไฟฟ้า 

นวนคร จ ากัด 
1. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี A B  C 
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ B    
3. นายณรงค์ พหลเวชช์ C    
4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา C C, D C C 
5. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ C    
6. พลโท จิรภัทร มาลัย C    
7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ C    
8. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล C    
9. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม C    
10. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี C    
11. นายสธน เสมอภาค C, D    
 
หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการ B = รองประธานกรรมการ        C =   กรรมการ 
      D = กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     

บริษัทร่วม               - บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) (NNCL) 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง  -บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด    
      (เดิมชื่อ  บริษัท นวนคร ดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด)     
   -บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด     



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ช่ือ           ต าแหน่ง การศึกษา ประสบการณ ์
นางสาวศศิธร  สิงห์แก้ว 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ 
กลุ่มวิชาชีพ การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

• ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภายใน          
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 
จ ากัด (มหาชน) 

• 2559 – 2562 หัวหน้าแผนกบัญชี                         
บริษัท เอ็กซ์ วัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

• 2557 – 2559 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน        
บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 

• 2556 – 2557 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี               
บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด 

 

การเข้าร่วมอบรม 

ปี หลักสตูรการอบรม จัดโดย 
2558 Risk Based Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 
2559 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี ้ สภาวิชาชีพบัญชี 
2562 Data Analytics for Internal Audit สภาวิชาชีพบัญชี 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 



เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- 
 
 
 




















