
 

  

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 

วันพฤหัสบดทีี่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องบอลลูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท  

เลขที่ 259 ซอยสุขมุวิท 19 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.30 น. 
**เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม** 
 

แนวทางการปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อ

สถานการณ์ดังกล่าว จึงขอช้ีแจงให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยส่ง

หนังสือมอบฉันทะมาที่ ส านักเลขานุการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม เลขที่ 41 ซอย

พหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

2. บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทต้องขอ

สงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม

ประชุมแทนได้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 

 



 

  

 
ที่ NEP027/2563 

       19 มิถุนายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
  2. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 

3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ  
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 

  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. 
  6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
  7. นิยามกรรมการอิสระ 
  8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม 
  9. ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุม 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้
มีมติก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง 
บอลลูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เร่ืองที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เก่ียวกับกิจการอันเก่ียวข้องกับ
บริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เร่ืองที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การลงมติ :  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 
2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ :  รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ดังกล่าว   



 

  

การลงมติ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบป ี2562 ในรายงานประจ าปี 2562 ที่ได้จัดส่ง
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ 
การลงมติ :  วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและเงินส ารองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวการณ์
ของบริษัทและความจ าเป็นอ่ืน ๆ ในอนาคตด้วย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 115 ก าหนดไว้ว่า “….ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...” และเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
งดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอีก
ก็ได้  



 

  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1) พลโท จิรภัทร มาลัย  กรรมการอิสระ/กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี 
3) นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ  กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4) นางสาวอรยาพร กาญจนจารี  กรรมการบริษัท 
บุคคลทั้ง 4 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง พลโท จิรภัทร มาลัย และ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล บุคคลที่จะ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระทั ้ง  4 ท่าน ได้แก่ 1) พลโท จิรภัทร มาลัย  2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 3) นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ             
4) นางสาวอรยาพร กาญจนจาร ีให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออก
เสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแต่ละท่านมา
พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลโท จิรภัทร มาลัย 2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 3) นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ       
4) นางสาวอรยาพร กาญจนจารี ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติ ของบริษัทที่
ผ่านมาก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2562 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงด
จ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2562 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ 
 
 
 
 
 
 



 

  

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 
ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

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/คร้ังการประชุม) (บาท/คร้ังการประชุม) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี 

7,500 7,500 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

5,000 5,000 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่นนอกจากค่าตอบแทน
รายเดือน และค่าเบี้ยประชุม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 
โดยก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2562 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงาน
ของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก   
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี เคยตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาหลายปี ท าให้รู้
ระบบของกิจการเป็นอย่างดี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ถือว่าผลงานการ
ตรวจสอบท าได้ดี มีการเสนอแนะที่ดีต่อบริษัท และ ราคายุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้
น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 
2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
รายนาม                     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต        เลขที่จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 
(1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร 9201    0   หรือ 
(2) นางสาวโชติมา กิจศิรกร   7318    0   หรือ 
(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง     6838    0 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชี
ท่านอ่ืนที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็น
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ



 

  

บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีประจ าปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

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

รวมทั้งสิ้น 1,150,000 1,150,000 
 
ส าหรับ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันกับของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดส านักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบ
บัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหส้ามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดเวลา 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
โดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ  
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จ ากัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท  
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือ
หุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบ
ฉันทะให้บุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะ
ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึ ง
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะน าหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 8 มาแสดง เพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 (Record 
Date) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563  

         ขอแสดงความนับถือ 

                                                                           
                  (นายวีระชาติ โลห์ศิริ) 
                               กรรมการผู้จัดการ 



1 
 

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 
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• 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 เพ่ือมาช่วยควบคุมและวางแผนการ

ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  

• ในวาระต่อไป กรรมการผู้จัดการจะชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบทิศทางในการด าเนินธุรกิจ 

และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

• สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ คือ บริษัท วาวาแพค จ ากัด เข้ามา

ลงทุนถือหุ้นจ านวน 460,000,000 หุ้น วงเงินประมาณ 180 ล้านบาท  
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• 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

มาจากการซื้อวัตถุดิบที่มากข้ึนนั่นเอง 

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

ประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 

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 านาญมากขึ้น 

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 



16 
 

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 มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

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 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวนร้อยละ 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 ผู้สอบบัญชีที่ ได้รับ

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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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 
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• 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 รายงานต่อท่ีประชุมว่า 

• 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 

 

 



 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ประวัติกรรมการ 

 

ช่ือ-นามสกุล พลโท จิรภัทร มาลัย 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ด ี
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 75 ปี 
วัน/เดือน/ปี เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ.2488 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 26 เมษายน พ.ศ.2561 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ป ี

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- วิทยาลัยการกองทัพบก  ชุดที่ 41 

ประวัติการอบรม - อบรมหลักสูตรหัวหน้างานและการบริหารคน ( HR for non HR ) 
- อบรมหลักสูตร การจัดท างบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประวัติการท างาน - ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บมจ. นวนคร  
- กรรมการบริหาร บมจ. นวนคร  
- รองเจ้ากรม  กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ
อุตสาหกรรม  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ี
เป็นบริษัทจดทะเบียน 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ี
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

-ไม่มี- 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปทีี่ผ่านมา 

-ไม่มี- 

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

-ไม่มี- 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ 

-ไม่มี- 

จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/จ านวนการประชุมในป ี 2562 และ
สัดส่วนการเข้าประชุม 

11/11 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100) 

จ านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ด/ีจ านวนการประชุมในปี 2562 
และสดัส่วนการเข้าประชุม 

1/1 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100) 



 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั -ไม่มี- 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า 
พลโท จิรภัทร มาลัย มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่
ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี ้ เป็นผู้ที่ ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการในวาระที่ 6 

ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ/ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ประวัติกรรมการ 
 

 

ช่ือ-นามสกุล นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 70 ปี 
วัน/เดือน/ปี เกิด 13 พฤษภาคม พ.ศ.2492 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 

ประวัติการศึกษา วศ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม - Quality Control สวเีดน 

- Standardization แคนาดา 
- วปอ. 4515 
- วตท. 4 วิทยาลัยตลาดทุน 
- ปปร. 11 การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2561 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสตูร Advance Audit Committee Program ปี 2561 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างาน - กรรมการคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

- อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

-   เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน -   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

    บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม   
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พัฒน์กล 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พัฒน์กล 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง 

- กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิ 
- กรรมการ มูลนิธเิพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ
- ประธานกรรมการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

-ไม่มี- 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี- 



 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

-ไม่มี- 

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

-ไม่มี- 

ผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง
เป็นอิสระ 

-ไม่มี- 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จ านวนการประชุมในปี 2562 
และสัดส่วนการเข้าประชุม 

9/11 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 81.82) 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จ านวนการประชุมในปี 2562 และ
สัดส่วนการเข้าประชุม 

4/5  
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80) 

การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั -ไม่มี- 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
นายไพโรจน์  สัญญะเดชากุล  มีคุณสมบัติการเป็น
กรรมการตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี ้ เป็นผู้ที่ ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการในวาระที่ 6 

ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 

ประวัติกรรมการ 
 

 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ 
ต าแหน่ง กรรมการบริษัท  (ผู้ แทนกระทรวงการคลัง) / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 58 ปี 
วัน/เดือน/ปี เกิด 28 มกราคม พ.ศ.2505 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบรูพา 
- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
- ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยเกริก 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

ประวัติการอบรม -   
ประวัติการท างาน -   รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง 

-   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
-   คลังจังหวัด ส านักงานคลังจังหวัดสุโขทัย 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

-ไม่มี- 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไม่มี- 

จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จ านวนการประชุมในปี 2562 
และสดัส่วนการเข้าประชุม 

9/11 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 81.82) 

จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/
จ านวนการประชุมในปี 2562 และสัดส่วนการเข้าประชุม 

5/5 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100) 

การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั -ไม่มี- 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท 
และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี ้ เป็นผู้ที่ ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการในวาระที่ 6 

ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งต้ัง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 



 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ประวัติกรรมการ 

 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 
ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 31 ปี 
วัน/เดือน/ปี เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ.2531 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 26 เมษายน พ.ศ.2561 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 

ประวัติการศึกษา - MSC. Global Finance, University of London, England 
- BSC. Accounting and Finance, Second Class Honor, University of Warwick, 

England    
- Introduction to Global Hospitality, EDX Certification, Cornell University, Online 
- Real Estate (Hotel Investment and Marketing), Diploma, Chulalongkorn 

University 
ประวัติการอบรม - หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 241/2562 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างาน - รองประธานกรรมการ CHATEAU DE BANGKOK  

- กรรมการ PANASONIC SIEW SALES (THAILAND) CO., LTD. 
-  กรรมการ INCHCAPE SERVICES (THAILAND) CO., LTD. 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ถือหุ้นจ านวน 64,900,000 หุ้น (ร้อยละ 2.791) 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จ านวนการประชุมในปี 2562 
และสดัส่วนการเข้าประชุม 

4/11 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 36.36) 

การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั -ไม่มี- 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
นางสาวอรยาพร กาญจนจารี  มีคุณสมบัติการเป็น
กรรมการตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี ้ เป็นผู้ที่ ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการในวาระที่ 6 

ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งต้ัง กรรมการบริษัท 
 



ดักำจ ิตินมรรธีชญับบอส ทัษิรบ
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

  

AssuranceAuditing Advisory

Certificates :
	 2563	 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.

	 2550	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	9201

 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange

  Commission

	 2007	 Auditor	Registration	No.	9201

Education :
	 2547	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.)	การบัญชี	

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 2004	 Bachelor	of	Business	Administration	(BBA)	in	Accounting,

  Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

Experience :
	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า	15	ปี

	 Experience	in	external	auditing	more	than	15	years

Specialized in :
	 ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต	/	Manufacturing business

	 ธุรกิจซื้อมาขายไป	/	Trading business 

	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	/	Real estate business

	 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	/	Construction business

	 ธุรกิจบริการ	/	Service business

	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	/	Provident funds

	 กองทุนรวม	/	Mutual funds

นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
Miss Chutinant Koprasertthaworn

ผู้จัดการอาวุโส
Senior Audit Manager

Tel.	 :	 02	596	0500	Ext.	616

Mobile	 :	 084	143	8288

E-mail	 :	 chutinant.k@daa.co.th



ดักำจ ิตินมรรธีชญับบอส ทัษิรบ
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

  

AssuranceAuditing Advisory

ดักำจ ิตินมรรธีชญับบอส ทษัิรบ
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

  

AssuranceAuditing Advisory

Certificates :
	 2563	 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.
	 2547	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	7318
 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission

	 2004	 Auditor	Registration	No.	7318

Education :
	 2557	 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย	จากสภาวิชาชีพ
	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 2540	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี	(บธ.บ.)
	 	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 2014	 Certification	of	Completion	Diploma	in	Thai	Financial	Reporting

	 	 from	Federation	of	Accounting	Professions	Under	The	Royal

	 	 Patronage	of	His	Majesty	The	King

	 1997	 Bachelor	of	Business	Administration	in	Accounting,

	 	 Ramkhamhaeng	University

Experience :
	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า	20	ปี
	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน	2	ปี
	 ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี	2	ปี
	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ	Due	Diligence	มากกว่า	5	ปี	
	 ประสบการณ์งานท่ีปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียน
	 ในตลาดหลักทรัพย์	2	ปี	
	 Experience	in	external	auditing	more	than	20	years

	 Experience	in	internal	audit	2	years

 Experience in accounting system 2 years

	 Experience	in	Due	Diligence	more	than	5	years

	 Experience	in	accounting	advisory	to	listed	company	2	years

Specialized in :
	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	/	Real	estate	business
	 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	/	Construction business

	 ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต	/	Manufacturing	business
	 ธุรกิจซื้อมาขายไป	/	Trading	business	
	 ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์	/	Software	service	business	
	 ธุรกิจบริการ	/	Service business

	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	/	Provident	funds

นางสาวโชติมา กิจศิรกร
Miss	Chotima	Kitsirakorn

Audit	Partner

Tel.	 :	 02	596	0500	Ext.	607

Mobile	 :	 086	770	3300

E-mail	 :	 chotima.k@daa.co.th



ดักำจ ิตินมรรธีชญับบอส ทัษิรบ
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

  

AssuranceAuditing Advisory

นางสาววันนิสา งามบัวทอง
Miss Wannisa Ngambuathong

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 610

Mobile	 :	 089	456	1377

E-mail : wannisa.n@daa.co.th

Certificates :
	 2552	 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.

	 2546	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	6838

 2009 Auditor who is approved by the Securities and

  Exchange Commission

 2003 Auditor Registration No. 6838

Education :
	 2551	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธม.)	สาขาการจัดการ

	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ	ประสานมิตร

	 2542	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสอบบัญชี

	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 2538	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

	 2008	 Master	of	Business	Administration	(Program	in	Management),

	 	 Srinakharinwirot	University

	 1999	 Certificate	of	Auditing,	Chulalongkorn	University

	 1995	 Bachelor	of	Science	(Accounting)	B.S,	Bangkok	University

Experience :
	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า	20	ปี

	 ประสบการณ์ด้านการทำาบัญชี	3	ปี

	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน	2	ปี

 Experience in external auditing more than 20 years

 Experience in accounting 3 years

	 Experience	in	Internal	audit	2	years

Specialized in :
	 ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต	/	Manufacturing	business

	 ธุรกิจซื้อมาขายไป	/	Trading business

	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	/	Real estate business

	 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	/	Construction business

	 ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์	/	Software	service	business

	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	/	Provident	funds

	 กองทุนรวม	/	Mutual	funds



 
 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.)  

----------------------------- 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท่ี ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
 

วนัท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month      Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................                                                                                                                        
            I/We        age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .........................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….……………………………….………………….…………… 
Province                  Postal Code      
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

as a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited (“Company”) 
 

            โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                      หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                     เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                 votes as follows: 

□ หุน้สามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 
□ หุน้บรุมิสทิธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
      preferred share    shares  and have the right to vote equal to    votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(1) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................                                                                                                           

Hereby appoint                age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 
 
   (2) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................   
                                                                                                                    age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 
 
  (3) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................                                                                                                                  

          age         years, residing at 
 

ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….  
Province                  Postal Code          
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 
กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ หอ้งบอลลูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด ์สุขุมวิท เลขท่ี 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, July 23, 2020 at 
10.30 a.m.  at the Ballroom A Room, 7th Floor,  The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No.259 Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Klongtoey Nue Sub-
district, Wattana District, Bangkok or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

For any act undertaken by the proxy holder at the meeting shall be deemed to be the actions undertaken by myself/ourselves in all respects. 
 
        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor      
                                                     ( ................................................... )  

        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                    (...................................................... ) 

                       ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder      
                 (...................................................... ) 

      
หมายเหตุ/Remarks 

ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the Proxy Holder must authorize only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting, and shall not divide the number of shares into many several portions 
to more than one Proxy Holder in order to divide the votes. 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  5 
Attachment 5 



 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 
 

        เขียนที่      
              Written at 
 

                                 วนัที่  เดือน   พ.ศ.   
                                  Date Month  Year 

 
 
(1)   ขา้พเจา้         สญัชาต ิ     

I/We        Nationality          
อยูบ่า้นเลขที ่    ถนน    ต าบล/แขวง          
Residing at    Road    Sub-District    
อ าเภอ/เขต            จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์             
District                   Province    Postal Code 

 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

As a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited (“Company”) 
 

             โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม    หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  ดงันี ้ 
holding the total amount of   share(s), and have the right to vote equal to    vote(s), as follows: 
□  หุน้สามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  

Ordinary share     share(s),  and have the right to vote equal to   vote(s), 
□  หุน้บรุมิสิทธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
       Preferred share    share(s),  and have the right to vote equal to  vote(s), 

 
 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

Hereby appoint      
     
 □  นาย/นาง/นางสาว       อาย ุ   ปี   
 Mr./Mrs./Miss       Age   Years 

อยูบ่า้นเลขที ่   ถนน    ต าบล/แขวง          
Residing at   Road    Sub-District    
อ าเภอ/เขต           จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์             
District                   Province    Postal Code    

  
หรอื กรรมการอิสระตามรายชื่อ ดงันี ้

 or appoint Independent Director whose name appear below 
 

             □  นายณรงค ์พหลเวชช ์/   กรรมการอิสระ                    อาย ุ         78  ปี   
                 Mr. Narong Phaholvej / Independent Director                   Age                78  Years 

อยูบ่า้นเลขที่           232  ซอย จรญัสนิทวงศ ์69     ต าบล/แขวง     บางพลดั 
Residing at No. 232       Soi Charansanitwong 69 Sub-District    Bang Phlat 
อ าเภอ/เขต   บางพลดั  จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10700 
District  Bang Phlat Province Bangkok   Postal Code   10700  
 
 

             □  นางจนัทิรา ศรมีว่งพนัธ/์   กรรมการอิสระ                     อาย ุ         59  ปี   
                 Mrs. Chantira Srimoungpan / Independent Director                 Age                59  Years 

อยูบ่า้นเลขที่           45  ซอย   พฒันาการ 20 แยก 4  ต าบล/แขวง     สวนหลวง 
Residing at No. 45       Soi Phatthanakan 20 Yaek 4 Sub-District    Suan Luang 
อ าเภอ/เขต   สวนหลวง  จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10250 
District  Suan Luang Province Bangkok   Postal Code   10250 
  
 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
Attachment 5 



 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
ในวนัพฤหสับดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งบอลลมู เอ ชัน้ 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด ์สขุุมวิท เลขที่ 259 ซอยสขุุมวิท 19 
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Only one of them as my /our Proxy Holder to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder 
on Thursday, July 23, 2020 at 10.30 a.m.  at the Ballroom A Room, 7th Floor,  The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No.259 Soi 
Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Klongtoey Nue Sub-district, Wattana District, Bangkok Bangkok or any other date, time and place 
as the meeting may be adjourned. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

I/We, authorize the Proxy Holder to vote on my/our behalf in the meeting as follows;  
 

  

วาระที่ 1 เรือ่งที่ทา่นประธานจะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
Agenda 1 The matters to be informed by the chairman of the board of directors 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562   
Agenda 2 To adopt the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholder   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
วาระที่ 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท ในรอบปี 2562 
Agenda 3 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2019 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 4 To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 

December 31, 2019 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
 

วาระที่ 5 พิจารณางดจา่ยเงินปันผลส าหรบัการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
Agenda 5 To approve the omission of dividend for the year 2019 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 



 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda 6 To approve the election of directors replacing those who retired by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 
   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  Appointment of the whole group of directors 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  Appointment of an individual director 
  พลโท จิรภทัร มาลยั 
  Lt. Gen. Chirapat Malai 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

  นายไพโรจน ์สญัญะเดชากลุ 
  Mr. Pairoj Sanyadechakul 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

  นางสาวนิภา ล  าเจียกเทศ 
  Ms. Nipha Lamchiekdes 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

  นางสาวอรยาพร กาญจนจาร ี
  Ms. Orayaporn Karnchanachari 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
Agenda 7 To approve fixing of the remuneration of directors for the year 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 8 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 
Agenda 8 To approve the appointment of the Company’s auditor and the auditor’s remuneration for the year 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถา้มี)      
Agenda 9 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 
 
 
 



 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
The proxy holder’s vote on any agenda, which is not in accordance with the vote as specified in this Form of Proxy 
shall be deemed invalid and shall not be treated as our/my vote, as the shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any case for which 
there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respect. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบ
ฉันทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
All acts undertaken by the Proxy Holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to 
my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all 
respects. 

 
ลงนาม/Signed       __ ผูม้อบฉันทะ/Proxy Grantor 

                                                            (             ) 
 
 

ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                                                                            (             ) 
 
หมายเหตุ/Remarks 
 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A shareholder appointing a Proxy Holder must appoint only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting as a 

whole or individually, and shall not divide the number of shares into several portions to more than one Proxy Holders in 
order to divide the vote.   

2. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการรายบคุคล 
 In the agenda for election of Directors, Directors may be elected as a whole or individually. 
3. ในกรณีที่มีสาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแนบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplemental 
to Proxy Form B shall be used.  



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
      Supplemental Proxy (Form B) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เอ็นอีพี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of a proxy holder is granted by the shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited. 

 
 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ หอ้งบอลลูม เอ ชั้น 7 โรงแรม
เดอะเวสทิน แกรนด ์สขุุมวิท เลขที่ 259 ซอยสขุุมวิท 19 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นดว้ย 
 

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, July 23, 2020 at 10.30 a.m. at the Ballroom A Room, 7th Floor, 
The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No.259 Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Klongtoey Nue Sub-district, Wattana District, Bangkok or 
at any other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 



 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are completely correct and true in all respects. 
 
 

 
ลงนาม/Signed        ผูม้อบฉันทะ/Proxy Grantor 

                                                              (                 ) 
 
 

ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                                                                 (         ) 
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ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ-นามสกุล นายณรงค์ พหลเวชช์ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 78 ปี 
ที่อยู่ 232 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69  แขวงบางพลั ด  เ ขตบางพลั ด  

กรุงเทพมหานคร 10700 
วัน/เดือน/ปี เกิด 17 มกราคม พ.ศ. 2485 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประวัติการอบรม Mini MM รุ่น 1 (นิด้า) 
ประวัติการท างาน - กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

- ที่ปรึกษากฎหมาย (ข้าราชการระดับ 10) กระทรวงการคลัง 
- รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                                            -ไม่มี- 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา                                                            -ไม่มี- 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จ านวนการประชุมในปี 2562                                                                 10/11 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จ านวนการประชุมในปี 2562                                                               5/5 
การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                                                                -ไม่มี-  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท                                                                     -ไม่มี- 
การมีส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้                                                                                             -ไม่มี- 
ลักษณะความสมัพันธ์ของกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/  บริษทัย่อยบริษัท                                                           -ไม่เป็น- 
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิตบิุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีท่ีผ่านมา 

(ก) เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจ า                               -ไม่เป็น-                                    
(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                                                                                                   -ไม่เป็น- 
(ค) มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั                                                                                                  -ไม่เป็น- 
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ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ-นามสกุล นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 59 ปี 
ที่อยู่ 45 ซอยพัฒนาการ20 แยก4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
วัน/เดือน/ปี เกิด 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม หลักสตูร Company Secretary (CSP 11/2005), Anti-Corruption in Practice (ACPG 20/2015), 

Director Accreditation Program (DAP 137/2017), Advanced Audit Committee Program 
(AACP 27/2017), How to Develop a Risk Management Plan (HRP 15/2017), Board 
Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018), Director Certification Program 
(DCP 271/2019), IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 12/2019)จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างาน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)  
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                                                            -ไมม่ี- 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา                                                           -ไม่มี- 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จ านวนการประชุมในปี 2562                                                                  9/11 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จ านวนการประชุมในปี 2562                                                               4/5 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/จ านวนการประชุมในปี 2562                                       5/5 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี/จ านวนการประชุมในปี 2562                                                   1/1 
การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                                                                -ไม่มี-  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท                                                                     -ไม่มี- 
การมีส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้                                                                                             -ไม่มี- 
ลักษณะความสมัพันธ์ของกรรมการอิสระ 
1.   การเป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/  บริษัทย่อยบริษัท                                                          -ไม่เป็น- 
2.   การมีความสมัพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีท่ีผ่านมา 

(ก)   เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาท่ีได้รบัเงินเดือนประจ า                               -ไม่เป็น-                                             
(ข)   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                                                                                                  -ไม่เปน็- 
(ค)   มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยา่งมีนัยส าคญั                                                                                                 -ไม่เป็น- 
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นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อก าหนด     
ขั้นต  าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที ถือโดยผู้ที เกี ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 
258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึกษาที ได้รับเงินเดือนประจ า หรือเป็นผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที ปรึกษาของส่วนราชการซึ งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี 
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที จะ
ได้รับการเสนอชื อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที มีนัย 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริการเป็นที ปรึกษากฎหมายหรือที ปรึกษาทางการเงิน ซึ งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ งเป็นผู้ที 
เกี ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึกษาที รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ งของจ านวนหุ้นที มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื น ซึ งประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื นใดที ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
10.กรรมการอิสระที มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ  

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้ 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม 
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่น
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็น
เหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมท้ังปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมท้ังปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  

พร้อมท้ังปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  

พร้อมท้ังปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย 

• ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการ

รับรองลายมือช่ือโดย Notary Public 

• ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่

เวลา 8.30 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

• โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมีบาร์โค๊ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วย 
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ข้อบังคับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกคะแนนเสียง 

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน  4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท 

   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 ของ จ านวนหุ้น

ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทั้งหมด  จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน

การขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน  1 เดือนนับแต่วัน

ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง

ที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อ

พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 

7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์

ประชุม 

   ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย

กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ

จะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด หนังสือมอบฉันทะนี้

จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

ข้อ 39 ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้

ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
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(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

   กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบี้ยประชุม  บ าเหน็จ  โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ

แทนในลักษณะอื่น  ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา  ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณฑ์  และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  และนอกจากนั้นให้ได้รับ

เบี้ยเลี้ยง  และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

   ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะ

ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

15.2 ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ หลายๆ คน รวมกัน

เป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคราวผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง

ด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้

ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วน  1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอีก

ก็ได้ 

   กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง  ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลาก

กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งที่นานท่ีสุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 21 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

**********************************  
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