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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชด าริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัทโดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับองค์ประชุมว่า  

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็น

อย่างอ่ืน ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่

น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

• ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้า

มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

• ณ วัน Record Date วันที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัทมีจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

2,325,376,587 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จ านวน 198 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 

460 ,542 ,314 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จ านวน 59 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 

834,987,731 หุ้น รวมทั้งสิ้น 257 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,295,530,045 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 55 .7127 ของจ านวนหุ้นที่ จ าหน่ ายได้ทั้ งหมดของบริษัท  และเกินกว่าหนึ่ งในสาม 

(775,125,529 หุ้น) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วดังกล่าว  จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 

• บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึง

ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  
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ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท เป็น

ผู้ด าเนินการประชุมตามล าดับ 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมดังนี้ 

• เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับกา ร

พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ผ่านทางเว็ปไซต์ของ

บริษัท www.nep.co.th ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 

• ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 3 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 60,276,833 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.59 

ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด) มีระเบียบวาระเสนอเรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับ

การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท 

• โดยผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อ นายวีระชาติ โลห์ศิริ และนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการของบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 

2562 ใน วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม ่

นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียง

ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้  

• ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 ก าหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมี

คะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

• กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรให้

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน 

• กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้

มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมด้วยตัวเอง 



3 
 

• กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดใน

หนังสือมอบฉันทะนั้น 

• ในการลงมติแต่ละวาระ จะท าการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่

เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวไปหัก

ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระ

นั้นๆ และหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์ 

• บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้ง

บัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

• บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ  

• ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ วาระที่ 3 พิจารณารับทราบ

ผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีการลงมติ 

• ส าหรับวาระที่ 6 และวาระที่ 7 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระท าเป็นรายบุคคล โดย

บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในการเลือกตั้ง

กรรมการทีละรายจนครบ เพ่ือน าไปนับคะแนน 

• ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้น าคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการลง

มติตามวาระนั้นๆ แล้ว 

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่างๆ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท 

อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ  

• บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ ส านักงานกฎหมายเทพ เป็นผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท  

• บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับ
คะแนเสียง ณ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ 

• อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้

ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังท าการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่

มีการประชุมซึ่งอาจท าให้จ านวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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• หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีใด ขอให้

แจ้งชื่อ-นามสกุล ของท่านก่อนซักถามด้วย เพ่ือจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่าง

ถูกต้อง 

• ก่อนเข้าสู่ วาระการประชุม ขอแนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยซึ่ ง

ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทน

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

• คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย 

1) พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการบริษัท  
2) นายณรงค์ พหลเวชช์   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา  กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล  กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการก ากับ 

ดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

5) พลโท จิรภัทร มาลัย   กรรมการอิสระ และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ด ี

6) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

8) นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ  กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน  

9) นางสาวอรยาพร กาญจนจารี  กรรมการบริษัท 
10) นายสธน เสมอภาค   กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 

(จ านวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 10 คน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100) 

• รองกรรมการผู้จัดการ ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย 

1) นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน   รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย 
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
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• ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ 

• ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ส านักงานกฎหมายเทพ 

1) นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล 
2) นางสาวธาชินี เพ่งเล็งผล 

• ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

นางสาวกาญจนวรรณ กิจเจริญทรัพย์ดี 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• ขอเข้าสู่วาระการประชุม 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ กล่าวว่า 

• ในรอบปีที่ผ่านมา แม้บริษัทจะมีผลประกอบการที่ยังขาดทุนอยู่ สาเหตุเนื่องจากการขาดทุนสะสม

มาเป็นเวลานาน แต่บริษัทมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีข้ึน  

• บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้กะทัดรัด มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบควบคุมภายในที่รอบคอบ รัดกุม เหมาะสม ปรับปรุง

การบริหารงานให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว มีการควบคุมต้นทุนการผลิต ปิดบัญชีต้นทุน เพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสียในโรงงาน ซึ่งปัจจุบันปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้วเป็นส่วน

ใหญ ่

• นอกจากนี้ บริษัทได้สรรหากรรมการผู้จัดการท่านใหม่ คือ นายสธน เสมอภาค ซึ่งเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเป็นอย่างดี มาช่วยก ากับดูแลและบริหาร

จัดการในส่วนการผลิตให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 

• ในส่วนของการผลิต บริษัทเพ่ิงได้ผู้จัดการโรงงานท่านใหม่ เ พ่ือมาช่วยควบคุมและวางแผนการ

ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  

• ในวาระต่อไป กรรมการผู้จัดการจะชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบทิศทางในการด าเนินธุรกิจ 

และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

• สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ คือ บริษัท วาวาแพค จ ากัด เข้ามา

ลงทุนถือหุ้นจ านวน 460,000,000 หุ้น วงเงินประมาณ 180 ล้านบาท  



6 
 

• เมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อ นายวีระชาติ โลห์ศิริ และนางทิฆัมพร ชัยเอ่ียม 

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น

กรรมการ ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบในตอนต้นแล้ว 

• ในล าดับต่อไป นายวีระชาติฯ จะชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า จะเข้ามาช่วยให้บริษัทเติบโต

ได้อย่างไร 

• สุดท้ายนี้ ขอเรียนว่า พวกเราจะพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้บริษัทพ้นจากภาวการณ์ขาดทุนให้ได้ 

ซึ่งผมและคณะกรรมการบริษัท ขอยืนยันว่า พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะด าเนินการอย่าง

จริงจังต่อไป 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า 

• วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน

ต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน 

ก าหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม

ครั้งถัดมา  

• ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้น าส่ง

ให้กับผู้ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  พร้อมทั้ งเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท 

www.nep.co.th  

• คณะกรรมการจึงได้มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  

• ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561 
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ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน   1,496,698,609  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
 (หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 201,168,564 หุ้น) 

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้จัดส่ง

ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดท า “การวิเคราะห์และ

ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ด้วยเช่นกัน 

• ในวาระนี้ ขอเชิญ คุณวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรอง

กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน  รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• ผลการด าเนินปี 2561  
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o ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 32.43 ล้านบาท จากปี 2560 สาระส าคัญที่

มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นมาจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ซึ่งบริษัทมีการขาย

สินค้าเพ่ิมข้ึนประมาณ 30 ล้านบาท 

o ปี  2561 บริษัทมีสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น  95.08 ล้านบาท จากปี  2560 

สาระส าคัญที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากบริษัทมีภาระค้ าประกัน TR ใน

การซื้อเม็ดพลาสติก จ านวน 60 ล้านบาท ซึ่งท าให้บริษัทสามารถซื้อเม็ดพลาสติกได้ใน

ราคาที่ถูกลง ในขณะที่บริษัทได้รับ Credit Term จากธนาคารแทน 

o เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผลประกอบการของ บริษัท นวนคร จ ากัด 

(มหาชน) ดีขึ้น และบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักร โดยเพ่ิมเติมในส่วนของที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ ประมาณ 10 ล้านบาท จากปี 2560 

o ภาพรวมปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 127.51 ล้านบาท จากปี 2560  

 
o ปี 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมเพ่ิมข้ึน 33.23 ล้านบาท จากปี 2560 สาระส าคัญ

ที่หนี้สินหมุนเวียนรวมเพ่ิมข้ึนมาจากการซื้อวัตถุดิบมากขึ้น จากการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

o เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 9.42 ล้านบาท มาจากการซื้อเม็ดพลาสติก

ด้วยวิธีการ TR ตามท่ีได้เรียนให้ที่ประชุมทราบในตอนต้น 

o เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 24.62 ล้าน

บาทนั้น มาจากการเปลี่ยนหนี้สินระยะยาวมาเป็นหนี้สินระยะสั้น เนื่องจากหนี้ตัวนี้จะ

ครบก าหนดช าระในเดือนสิงหาคม 2562 
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o ปี 2561 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมลดลง 22.07 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริษัทไม่

มีหนี้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแล้ว มีเพียงแต่เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่จะ

ครบก าหนดช าระในเดือนสิงหาคม 2562 ตามที่เรียนให้ทราบเท่านั้น ซึ่งท าให้หนี้สินไม่

หมุนเวียนลดลงอย่างมาก 

o ภาพรวมปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมเพ่ิมขึ้น 11.16 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่

มาจากการซื้อวัตถุดิบที่มากขึ้นนั่นเอง 

อัตราส่วนทางการเงิน 

 
o บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.23 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.52 เท่า และ

อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.13 เท่า แสดงให้เห็นว่า สภาพคล่องและฐานะทางการเงิน

ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

 

 
o ปี 2561 รายได้รวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งจากกราฟแสดงให้เห็นว่า 

ยอดขายของบริษัทสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ตั้งแต่บริษัทมีการเปิดสายการผลิต

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 
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o ยอดขายในปี 2561 เท่ากับ 394.03 ล้านบาท มาจากรายได้จากการขายกระสอบ

พลาสติก 297.27 ล้านบาท มาจาก Flexible Packaging 92.11 ล้านบาท  

o กระสอบพลาสติกมียอดขายค่อนข้างคงที่ ในส่วนของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเป็นของ Flexible 

Packaging ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 กว่าเท่าตัว 

 
o สัดส่วนการขายในปี 2560 มีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติก ร้อยละ 88 และ 

รายได้จากการขาย Flexible Packaging ร้อยละ 12 ซึ่งในปี 2561 สัดส่วนรายได้จาก

การขายกระสอบพลาสติกลดลงเหลือร้อยละ 76 สัดส่วนรายได้จาก Flexible 

Packaging เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 24  

o คาดว่าในอนาคตสัดส่วนการขายจาก Flexible Packaging จะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

o กลุ่มลูกค้าหลักของกระสอบพลาสติก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) อาหารสัตว์ ได้แก่ 

เบทาโกร เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป และ วี.ซี.เอฟ กรุ๊ป 2) แป้ง ได้แก่ ไทยวา 

Ingredion และ อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา 3) ข้าวสาร ได้แก่ ข้าวหงษ์ทอง เป็นต้น 

ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตร ซึ่งยังมีลูกค้ากลุ่มปุ๋ยและน้ าตาล ซึ่งจะเป็นลูกค้าตาม

ฤดูกาล 
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o  ส าหรับกลุ่มลูกค้าหลักของ Flexible Packaging ในช่วง 1-2 ปีแรก บริษัทได้ใช้ฐาน

ลูกค้าจากสินค้ากระสอบพลาสติก ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีการใช้สินค้า Flexible Packaging 

ด้วย ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มข้าวสาร ได้แก่ ข้าวแสนดี ข้าวมาบุญครอง 

ข้าวพนมรุ้ง และข้าวตราปิ่นเงิน ซึ่งสามารถพบได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์

เก็ต นอกจากนี้ ยังมีลูกค้ากลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง ได้แก่ บ๊อกด๊อก และ เพอร์เฟค คอมพา

เนียน กรุ๊ป และลูกค้ากลุ่มอาหารอ่ืนๆ เช่น กลุ่มอาหาร ได้แก่ ไอศกรีมเอเต้ และกลุ่ม

อ่ืนๆ เช่น ม้วนพันยาง เป็นต้น 

 
o ต้นทุนขายในปี 2561 สูงขึ้นกว่าปี 2560 และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

o ค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนการขายท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย 

o ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นเนื่องจากในช่วงต้นปี 2561 มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้น เพ่ือขออนุมัติเพ่ิมทุน กรณี Private Placement (PP) และมีการปรับโครงสร้าง

องค์กร ในปี 2562 นี้ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในภาวะปกติ 

o ค่าตอบแทนผู้บริหารลดลงจากการปรับโครงสร้างองค์กร 

o ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง เนื่องจากบริษัทไม่มีหนี้กับสถาบันการเงินแล้ว 

o บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจาก บริษัท นวนครฯ เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก บริษัท นวนครฯ มีผล

ประกอบการที่ดีข้ึนเรื่อยๆ 

o ภาพรวมในปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 49.94 ล้านบาท 

o ในส่วนของต้นทุนขายที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรเพ่ิมเติม ได้แก่ 

เครื่องพิมพ์ เครื่องเคลือบ และเครื่องท าซอง โดยบริษัทมีก าลังการผลิตสูงเพ่ิมขึ้นจาก

ตอนเริ่มต้น และมียอดขายที่สูงขึ้น 
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o สินค้า Flexible Packaging เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนในการพิมพ์และการขึ้นรูป 

ฉะนั้น ในช่วงเริ่มต้น บริษัทสามารถท ายอดขายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย คือ มียอดขายที่

เติบโตขึ้น แต่มีต้นทุนสูง เนื่องจากการผลิตที่ผ่านมาเป็น Order ใหม่เกือบทั้งหมด ท าให้

มีการสูญเสียจากการ Set Up การตรวจรับงาน แต่เมื่อมีการผลิตซ้ าแล้วหรือเริ่มมีการ

ผลิต Order ที่ต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถควบคุมของเสีย และสามารถควบคุมได้ เมื่อ

พนักงานเริ่มมีความช านาญมากข้ึน 

o สรุปปัญหาที่บริษัทประสบอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ การควบคุมการผลิต การควบคุมต้นทุน

ให้ได้มาตรฐาน 

o ขอเชิญ คุณสธนฯ เป็นผู้รายงานทิศทางในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า 

• ทิศทางในอนาคต 

o ด้านการตลาดและการขาย 

▪ กระสอบพลาสติก: รักษาฐานลูกค้าเดิม มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่มี Value 

Added เน้นการขายกระสอบกราเวียร์เพ่ิมขึ้น กระสอบ Flexo จะถูกปรับลด

การผลิตเนื่องจาก Margin ต่ า 

▪ Flexible Packaging: ขยายตลาด เพ่ิมยอดขาย โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลัก คือ 

กลุ่มข้าวสาร กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง และกลุ่มอาหาร 

o ด้านการบริหาร 

▪ ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ ลดขนาดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

สื่อสาร ที่รวดเร็วและแม่นย าขึ้น 

▪ ปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร และตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 

▪ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในกระบวนการท างาน เพ่ือลดจ านวนคน และ

ประหยัดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 

o ด้านโรงงานและการผลิต 

▪ จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ราคาถูกลง 

▪ พัฒนาสูตรการผลิตเพ่ือลดต้นทุน 

▪ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาบุคลากร ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละ

ขั้นตอนการผลิต 
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▪ ก าหนดรูปแบบการควบคุม ตรวจสอบ ระหว่างกระบวนการผลิตอย่างเป็น

ระบบ เพื่อลดการสูญเสีย 

▪ มีการพัฒนาสินค้าในปัจจุบันให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมอัตราการท าก าไร 

• ส าหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ใน

โครงการ”แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action 

Coalition: CAC) เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพ่ือขอการ

รับรองการเป็นสมาชิก CAC โดยคาดว่าจะขอการรับรองเป็นสมาชิกได้ภายในปี 2562 นี้ 

• วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้ก าหนดให้บริษัท

มหาชนต้องจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปี งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนเพ่ือน าเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

• ขอเชิญ คุณณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอ

รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

ดังนี้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ท าการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพ่ือพิจารณางบ

การเงินประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏใน

รายงานประจ าปี 2561 ที่ได้น าส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบ

การเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานของงบการเงิน และมีการเปิดเผย

ข้อมูลที่พอเพียง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว  

• คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2561 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นายพีระเดช 
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พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 ของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด โดย

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตุบางประการ รวมทั้งผ่านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

นายบุญส่ง ชูกิจรุ่งเรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

• ในรายงานประจ าปี หน้า 83 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร อัตราก าไรจากการ

ด าเนินงาน และอัตราก าไรสุทธิ ลดลงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วย 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน  ชี้แจงว่า 

• สาเหตุที่ปี 2561 บริษัทมีอัตราการท าก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิที่ขาดทุนมากกว่าปี 2560 

เนื่องจากต้นทุนขายมีของเสียจากการผลิตค่อนข้างมาก จากการที่ Order ที่เข้ามาเป็น Order 

ใหม่ทั้งหมด จากการที่บริษัทขยายตลาด Flexible Packaging ขึ้นมา 2-3 เท่า 

• ในตอน Set Up และการตรวจสอบสี จะมีอัตราการสูญเสียค่อนข้างมาก แต่เมื่อได้ผลิตซ้ าแล้ว 

การควบคุมของเสียจะดีขึ้น  

• ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถควบคุมของเสียให้ลดลงมาใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง

เป็นไปตามแนวทางท่ีกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงไว้แล้วในวาระท่ี 3  

• คาดว่าในปีนี้ Margin จาก Flexible Packaging จะเป็นบวกมากกว่าเดิม 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

• ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2561 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน  1,548,449,471  เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
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 (หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 51,750,862 หุ้น) 

วาระท่ี 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ

บุคคลและเงินส ารองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ

กระแสเงินสด ภาวการณ์ลงทุนของบริษัทและความจ าเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย 

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดไว้ว่า “…ในกรณีที่บริษัท

ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุน

สะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  

• ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

งดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

• ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2561 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน 1,548,469,572  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน                    0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
บัตรเสีย  จ านวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 (หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 20,101 หุ้น) 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า  

• ต่อไปในวาระที่ 6, 7 และ 8 ขอเชิญ คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า  

• ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง

จ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตาม

ข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีรายนามกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง

กรรมการของบริษัท จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล  กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี/  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2) นายณรงค์ พหลเวชช์* กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
หมายเหตุ: *นายณรงค์ พหลเวชช์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ป ีหากมีการต่อวาระในการประชุมคร้ังนี้ จะด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระ 9 ป ี

• บุคคลทั้ง 3 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นายณรงค์ พหลเวชช์ และ นาง

จันทิรา ศรีม่วงพันธ์ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง 

• ทั้งนี้ กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว 

• ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุม และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง

และถือหุ้นอยู่ หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งในครั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใด

ถือหุ้นของบริษัท 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
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ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

(1) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 
เห็นด้วย  จ านวน  1,548,587,707  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 (หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 118,135 หุ้น) 

(2) นายณรงค์ พหลเวชช์ 
เห็นด้วย  จ านวน 1,548,587,707  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 (หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม) 

(3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 
เห็นด้วย  จ านวน  1,548,587,707  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 (หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม) 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 -31 

ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย ซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ 

จ านวน 60,276,833 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด) 
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เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายวีระชาติ โลห์ศิริ 

2. นางทิฆัมพร  ชัยเอี่ยม 

• ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว

แล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ มี

คุณสมบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ทั้งสองท่านด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทเพ่ิมเติมตามท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ   

• คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ

ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

• พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท

มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

• คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 

นายวีระชาติ โลห์ศิริ และนางทิฆัมพร ชัยเอ่ียม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เพ่ิมเติมอีก 2 

ต าแหน่ง โดยภายหลังได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง จ านวนกรรมการของบริษัทจะมีจ านวนทั้งสิ้น 12 

ต าแหน่ง 

• ขอเชิญคุณวีระชาติ โลห์ศิริ และคุณทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กล่าวแนะน าตัวเองแก่ผู้ถือหุ้น 

นางทิฆัมพร ชัยเอ่ียม ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กล่าวว่า 

• ยินดีที่ไดเ้ข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท และจะน าพาบริษัทไปข้างหน้าด้วยกัน 

นายวีระชาติ โลห์ศิริ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กล่าวว่า 

• ผม คุณทิฆัมพรฯ และ บริษัท วาวาแพค จ ากัด ถือหุ้นในบริษัทรวมกันได้กว่าร้อยละ 22  

• จากที่ได้เข้าไปติดตามดูการบริหารงานภายในบริษัททุกไตรมาส พบว่า มีปัญหาที่ระดับพ้ืนฐาน 

คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ และความรู้ในธุรกิจ ซึ่งระดับกรรมการถือว่าดีมาก 

ระดับบริหารได้มีการปรับเปลี่ยนจนกระทั่งดีมาก 

• หากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผมจะน าความรู้และประสบการณ์ที่มีมาร่วมกันกับ

คณะกรรมการท่านอ่ืน เพ่ือเร่งให้ผลประกอบการของบริษัท มีผลประกอบการที่เป็นบวก มีก าไร

ให้ได้โดยเร็ว 
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นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางอภิษฎา เฉลียวบุญ สอบถามผู้ได้รับการเสนอ

ชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทว่า 

• หากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว จะมีแนวทางท าให้บริษัทมีก าไรได้อย่างไร พบ

ข้อบกพร่องให้ส่วนใดของบริษัทท่ีควรน ามาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

• สินค้าท่ีขายม ีNet Margin ที่ต่ า บริษัทจะสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไรบ้าง  

• ยอดขายไม่ได้ต่ าลงเลย แต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่ลดลงเลย จึงขอฝากให้ผู้ที่ได้รับ

การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่านให้ช่วยควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายในส่วน

นี้ด้วย 

นายวีระชาติ โลห์ศิริ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า 

• ผมมีความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต สามารถเร่งการผลิตได้ในทุกรูปแบบ  

• หลังจากท่ีได้เข้ามาติดตามดูการบริหารงานภายในบริษัท ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงกรรมการ 

พบว่าปัญหาอยู่ที่พ้ืนฐานของบุคลากรจึงท าให้มีปัญหาในระดับปฏิบัติ  

• บริษัทมาจากการท าธุรกิจกระสอบป่าน และผันมาท ากระสอบพลาสติก ซึ่งบุคลากรรุ่นเก่ายัง

พอที่จะท าได้ แต่เมื่อเปลี่ยนมาท า Flexible Packaging ซึ่งเป็นการผลิตที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มี

ความรวดเร็ว บุคลากรรุ่นเก่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานลักษณะเช่นนี้ ได้ ดังนั้น จะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนบุคลากร หัวหน้างาน ซึ่งในระดับบริหารได้มีการปรับเปลี่ยนแล้ว  

• ในระดับพ้ืนฐานจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการจัดการ เมื่อพ้ืนฐานดีแล้ว ทุกอย่างจะไปได้ดีข้ึน 

ดังนั้น เราจะต้องเร่งเรื่องของการปฏิบัติ 

• ในส่วนของกระสอบพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่มี Margin ต่ า การผลิตค่อนข้างเหนื่อย แต่คิดว่า

บริษัทเปลี่ยนมาท า Flexible Packaging คือบริษัทมาถูกทางแล้ว เนื่องจากตลาดกระสอบ

พลาสติกมีขนาด 8,000 พันล้านบาทต่อปี ในขณะที่ตลาด Flexible Packaging มีขนาด 60,000 

ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่กว่ากระสอบพลาสติกหลายเท่า 

• ดังที่กรรมการผู้จัดการได้เรียนไว้เบื้องต้นแล้วว่าในปีแรก Flexible Packaging มีการจัดการ

ค่อนข้างดี เพียงแต่ยังมีเศษสูญเสียที่ค่อนข้างมาก เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความช านาญ ต้องใช้

เวลาในการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันเริ่มสูญเสียน้อยลง ลูกค้าใหม่เริ่มกลายเป็นลูกค้าประจ า 

• Margin ของ Flexible Packaging ดีกว่ากระสอบพลาสติกมาก และมีอนาคตที่จะขยายธุรกิจ

ต่อไปได้ 
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นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

• ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นายวีระชาติ โลห์ศิริ และ นางทิฆัมพร 

ชัยเอ่ียม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพ่ิมเติมอีก 2 ต าแหน่ง โดยภายหลังได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง จ านวนกรรมการ

ของบริษัทจะมีจ านวนทั้งสิ้น 12 ต าแหน่ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

(1) นายวีระชาติ โลห์ศิริ 
เห็นด้วย  จ านวน  1,548,794,273  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 206,566 หุ้น) 

(2) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 
เห็นด้วย  จ านวน 1,548,794,273  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 (หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม) 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอ

คณะกรรมการบริษัทให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดย

เปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้ง

พิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา ก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ย
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ประชุม ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2561 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 

2561 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ 

• ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 70,000 70,000 
รองประธานคณะกรรมการบริษัท 40,000 40,000 
กรรมการบริษัท 30,000 30,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7,500 7,500 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ครั้งการประชุม) (บาท/ครั้งการประชุม) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

7,500 7,500 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

5,000 5,000 

หมายเหตุ: ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน 

และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท เท่ากับปี 2561  โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2561  ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะ

ได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

• ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2562 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 โดยก าหนด

ค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 

2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้ 
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เห็นด้วย จ านวน   1,548,794,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            - 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีกจ านวน 500 หุ้น) 

วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

ดังนี้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 ที่ได้มีการเสนอค่าสอบ

บัญชีมากกว่า 2 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความ

เห็นชอบและมีใบอนุญาต จ านวน 11 คน เป็นผู้เสนอราคาต่ าที่สุด โดยเสนอค่าสอบบัญชีเพ่ิม 

จ านวน 20,000 บาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 1.77% 

• จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 

สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

รายนาม                    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่       จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

(1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  4752    4 หรือ 

(2) นางสาววันนิสา งามบัวทอง  6838    0 หรือ 

(3) นายธนะวุฒ พิบูลย์สวัสดิ์      6699    0 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้สอบ

บัญชีหรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

การเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

ประจ าปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียด ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส 510,000 510,000 
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  640,000 620,000 
ค่าบริการอ่ืน (Non audit fees) - - 

รวมทั้งสิ้น 1,150,000 1,130,000 

• ส าหรับ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันของบริษัท ได้ใช้

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้

สังกัดส านักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้

สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดเวลา 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า  

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

• ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้ 

มติ : ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยนายพีระเดช พงษ์

เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ 

ทะเบียนเลขท่ี 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด มอบหมาย

ให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน  1,548,794,773  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 (หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม) 
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วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลใดเกี่ยวกับบริษัทเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

• หลังจากที่บริษัทได้กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงานท่านใหม่แล้ว โดยเฉพาะเพ่ือเข้ามา

แก้ไขปัญหาพ้ืนฐานด้านการผลิตนั้น จึงขอสอบถามว่าปัจจุบันสายการผลิต Flexible Packaging 

หลังจากท่ีได้รับการแก้ไขแล้ว มีของเสียอยู่ร้อยละเท่าไร และตั้งเป้าหมายของเสียไว้ที่เท่าใด 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า 

• อัตราของเสียของ Flexible Packaging ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับร้อยละ 19 ปัจจุบันอัตราของเสีย

ลดลงเล็กน้อย เหลือร้อยละ 16 โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดของเสียลงให้อยู่ที่ร้อยละ 12 ซึ่ง

เป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจที่ควรจะมีของเสียอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 12 

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

• ปัจจุบัน บริษัทใช้ก าลังการผลิตของสายการผลิต Flexible Packaging ร้อยละเท่าไร  

• คาดว่าบริษัทจะ Break-even ได้เมื่อไหร่ 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า 

• ปัจจุบันใช้ก าลังการผลิตที่ประมาณร้อยละ 50-60 ซึ่งเป็นโจทย์ต่อไปให้ฝ่ายการตลาดและขายที่

จะหา Order เพ่ิม เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนที่จะผลิตให้ได้ 20 ล้านบาทในช่วงเดือน

มิถุนายน-กรกฎาคม 2562  

• บริษัทได้รับพนักงานการตลาดและขายเพ่ิม เพ่ือที่จะบุกตลาดให้มากขึ้น มีการติดต่อกับลูกค้า

รายใหญ่ใหม่ๆ ที่อยู่ในตลาด เพ ื่อน ามาเติมเต็มยอดขายตามเป้าหมาย 20 ล้านบาทภายในเดือน

กรกฎาคมนี้ 

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

• หากสามารถท าได้ตามท่ีกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจง จะท าให้บริษัท Break-even ใช่หรือไม ่

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า 

• การจะ Break-even ได้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

1) การขาย ซึ่ งได้ เรียนชี้แจงไปแล้วว่าบริษัทต้องมีการเพ่ิมยอดขายของ Flexible 

Packaging ให้ได้ 20 ล้านบาท ภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมียอดขาย
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ของ Flexible Packaging 12 ล้านบาท จึงต้องมีการหายอดขายเพ่ิม เพื่อเพ่ิมอัตราการ

ท าก าไรให้มากข้ึน ให้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่าย Overhead และ Fixed Cost ต่างๆ 

2) จะต้องมีการลด Fixed Cost บางอย่างลง 

3) ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างลดต้นทุนที่

เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง 

• คาดว่าบริษัทจะสามารถ Break-even ได้ภายในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 นี้ 

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

• จากสารจากประธานคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ าปี หน้า 2 ที่ระบุไว้ว่า “จากความ

มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการขาดทุน และพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ต้อง

อาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทีมผู้บริหาร และพนักงานที่ได้ท างานกันอย่างหนักตลอดหนึ่งปีที่

ผ่านมา เพ่ือให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้วยความตั้งใจที่จะท าให้ธุรกิจของบริษัทฟ้ืนตัว 

ทั้งหมดนี้ จึงท าให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่า ในปี 2562 นี้ จะเป็นปี

ที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจนสามารถกลับมามีก าไรได้อย่างแน่นอน” อยากเรียนถามท่าน

ประธานว่ามีความเชื่อม่ันว่าบริษัทจะมีก าไรในปีนี้หรือไม่ 

ประธานฯ กล่าวว่า 

• ผมมั่นใจว่าบริษัทจะมีก าไร เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทเสียเวลาไปกับการสรรหาและทดสอบ

กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงาน ใครไม่ดี จะไม่ผ่านการประเมิน แต่ปัจจุบัน บริษัทได้

กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงานคนใหม่แล้ว  

• บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในต าแหน่งที่ส าคัญหลายต าแหน่ง ซึ่งบริษัทอาจจะเสียเวลาไป

บ้าง 

• ผมได้หารือกับคุณวีระชาติฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพ่ือที่จะเร่งแก้ไขที่พ้ืนฐานของบริษัท 

โดยบริษัทจะต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาท างานด้วย ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร

บ้าง 

• ที่ผ่านมา ผมได้พยายามช่วยฝ่ายบริหารทุกวิถีทาง กรรมการหลายท่านได้ช่วยกันแก้ปัญหา 

พยายามลดค่าใช้จ่ายลงให้มากที่สุด แต่ลดค่าใช้จ่ายแบบไม่ให้คนท างานเสียขวัญ 

นายวิสุทธิ์ คคนางค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 
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• ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงให้ทราบว่ามีการเพ่ิมพนักงานขาย อยากทราบว่ามีการวางแผน

บริหารจัดการอย่างไร เช่น มีการจัดกลุ่มอย่างไร รับพนักงานเพ่ิมกี่คน มีการวางแผนเยี่ยมลูกค้า

อย่างไร มีคนควบคุมด้วยหรือไม่อย่างไร 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า 

• บริษัทรับพนักงานขายเพ่ิม 2 คน  

• ทีมขายมีการวางสายงานตามพ้ืนที่ ซึ่งหัวหน้าทีมขายมีการออกตลาดคู่กับลูกทีมเสมอ เพื่อที่จะให้

มั่นใจว่าได้มีการเข้าถึงลูกค้าจริง มีการให้ข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถปิดการขายได้โดยเร็ว 

• ทุกครั้งที่มีการน าเสนอข้อมูลให้กับลูกค้า ทีมขายมีการเตรียมข้อมูลเป็นอย่างดี พร้อมที่จะปิดการ

ขายในวันนั้น มีการน าเสนอข้อมูลเรื่องราคากับลูกค้า มีการน าตัวอย่างไปให้ลูกค้าดู 

• นอกจากนี้ บริษัทมีรับจ้างออกแบบ Artwork ส าหรับ Flexible Packaging อีกด้วย 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน  รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานขายจ านวน 8 คน พนักงานขายที่ขายกระสอบพลาสติกอยู่แล้วจะได้รับ

มอบหมายให้ขาย Flexible Packaging ด้วย แต่เป้าไม่ได้มาก แต่พนักงานขายที่รับเข้าใหม่

จะต้องรับเป้าสัดส่วนการขาย Flexible Packaging มากกว่า 

• ฉะนั้น พนักงานขายที่เพ่ิม 2 คน ไม่ได้เป็นจ านวนที่มาก เป้าในการขายคนละ 5 ล้านบาทต่อ

เดือน คาดว่าจะสร้างยอดขายได้ประมาณ 40-50 ล้านบาท 

นายวิสุทธิ์ คคนางค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

• พนักงานขายแต่ละคนมีลูกค้าอยู่ในมือคนละเท่าไร  

• เมื่อมีราคาพิเศษ ให้พนักงานขายเป็นผู้ประสานงานหรือให้หัวหน้าทีมขายเป็นผู้ไปประสานงาน

เอง 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย และรองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน  รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• ทีมขายแบ่งออกเป็น 4 ทีม แต่ละทีมจะดูแลลูกค้าประมาณ 20-30 ราย 

• ลูกค้า 10 รายแรกของกระสอบพลาสติกและ Flexible Packaging คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60-

70 ของยอดขายทั้งหมด ฉะนั้น บริษัทจะรักษาลูกค้ารายใหญ่กลุ่มนี้ไว้ โดยจะเน้นการบริการเป็น

หลัก ดังนั้น แต่ละทีมจะต้องมีแผนพบลูกค้า 



27 
 

• ในส่วนของการขายกระสอบพลาสติก เน้นการดูแลลูกค้าเดิมที่เป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นหลัก ส่วน 

Flexible Packaging จะต้องหาลูกค้าใหม่ 

• ในเรื่องของการก าหนดราคา บริษัทมีการก าหนดราคามาตรฐานไว้โดยผู้บริหาร  

• ส าหรับการปิดการขายแบบปกติ หัวหน้าทีมขายสามารถอนุมัติปิดการขายได้เลย แต่หากขาย

ราคาต่ ากว่ามาตรฐานหรือมีการสู้ราคา จะต้องมีการขออนุมัติจากผู้บริหารตามล าดับชั้น 

นายวิสุทธิ์ คคนางค์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า 

• จากประสบการณ์ ถ้าเป็นราคาพิเศษแล้วหัวหน้าทีมขายไปพบลูกค้าเอง ต่อไปพนักงานขายจะ

ขายของเองไม่ได้เลย เพราะลูกค้าจะต้องการคุยกับหัวหน้าทีม จึงขอเสนอแนะว่า เวลาตกลง

ราคาขายให้พนักงานขายไปตกลงเอง แต่มีหัวหน้าทีมคอยควบคุม แต่อย่าให้หัวหน้าทีมขายไป

เสนสอราคาพิเศษเพียงคนเดียว เพราะพนักงานขายจะไม่มีความหมายเลย 

นายสธน เสมอภาค กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า 

• ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม  

 ประธานฯ กล่าวว่า  

• ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจะรับไว้พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขเพ่ือให้

เกิดประโยชน์กับบริษัทต่อไป 

• ในนามของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์

และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่าน

ผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

                                                                   

                         พลต ารวจเอก                                              ประธานที่ประชุม 

      (สมชาย วาณิชเสนี) 

      ประธานคณะกรรมการบริษัท 

                                                              

                                                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช)            

                                                                      เลขานุการบริษัท 

 

 


