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บริษทั เอน็อาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

เวลาและสถานท่ี  

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ เลขที่ 518/5 ชัน้ 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ แขวงเพลินจิต เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 โดยการประชุมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(MS Team) 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นางเกศรา มญัชุศร ี   ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 
2. นายธรรศ อุดมธรรมภกัด ี  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ   

   กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
3. นางศุภจ ีสุธรรมพนัธ ์  กรรมการ 
4. นายแดน ปฐมวาณิชย ์  กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธานกรรมการบรหิาร 
5. นางสาวเพญ็อุไร ไชยชชัวาล กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
6. นายธรีะพงษ์ ลอรชัว ี   กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

เร่ิมประชุม เวลา 17.00 น. 

นางเกศรา มญัชุศร ีประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม (“ประธาน”) กล่าวตอ้นรบักรรมการและผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะรวม 6 รายนับจ านวน
หุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้1,036,280,300 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 97.232 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
จงึขอเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
 
วาระท่ี  1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัพุธที ่24 เมษายน 2662 ไดบ้นัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกต้อง จงึน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพุธที ่24 
เมษายน 2662   

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

ประธานมอบหมายให้นางสาวเพญ็อุไร ไชยชชัวาล ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ รายงานผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัในรอบปี 2562 รายละเอยีดดงันี้ 

• บรษิัทมรีายได้จากการขาย เท่ากบั 1,111.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1.1 สาเหตุหลกัมาจาก
ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้ประมาณรอ้ยละ 2.0  
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• ก าไรขัน้ตน้ เท่ากบั 191.60 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 30.91 จากปี 2561 ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้ ปี 2562 เท่ากบั
รอ้ยละ 32 ลดลลงจากรอ้ยละ 29 ในปี 2561 เนื่องจากค่าเงนิบาทแขง็ค่าและสดัส่วนการขายสนิคา้ทีม่อีตัรา
ก าไรขัน้ตน้สงูลดลง เนื่องจากไม่สามารถส่งออกไปยงัสหรฐัอเมรกิาได ้

• ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้ 15 ลา้นบาทจากปี 2561 สาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรเพื่อรองรบัการข
ยากกจิการและค่าใชจ้่ายเพื่อส่งเสรมิการขาย 

• ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 27 ลา้นบาทจากปี 2561 สาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร ค่าใชจ้่ายใน
การเตรยีมการเขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญู  

• ก าไรสุทธใินปี 2562 เท่ากบั 40.75 ล้านบาท ลดลง 54.80 ล้านบาทจากปี 2561 ส่วนอตัราก าไรสุทธขิองปี 
2562 เท่ากบัรอ้ยละ 8 ลดลงรอ้ยละ 4 จากปี 2561 

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ สิน้ปี 2562  
• บรษิทัมสีนิทรพัย์รวม จ านวน 2,595.81 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2561 รอ้ยละ 5.54 สาเหตุหลกัจากเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสดและทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
• ส าหรบัหนี้สนิรวม เท่ากบั 1,422.96 ล้านบาท ลดลง 38.30 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 จากการลดลง

ของเงนิกูย้มืระยะยาวเป็นหลกั 
• ส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 1,172.85 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 174.66 ลา้นบาท 
• อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2562 เท่ากบั 1.21 เท่า 

ส าหรบักระแสเงนิสดของบรษิทัยงัอยู่ในระดบัทีจ่ดัการได ้โดยแมว้่าบรษิทัจะมเีงนิลงทุนเพื่อขยายกจิการไดแ้ก่ 
การลงทุนเพิม่ก าลงัการผลติอาหารประเภทเส้น การลงทุนในเครื่องจกัร V-Shapes  และซื้อที่ดนิเพิม่เตมิเป็น
จ านวน 117 ลา้นบาท แต่เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ สิน้ปี 2561 ยงัคงเท่ากบั 142.27 ลา้นบาท 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบญัชี 

ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งงบการเงนิ
ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ผ่าน
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิ้นสุดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ  

ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ทัง้นี้กรรมการผู้ออกไปนัน้จะเลอืกเขา้กลบัด ารง
ต าแหน่งอกีก็ได้ ส าหรบัการประชุมผู้ถอืหุน้สามญัประจ าปี 2563 นี้มกีรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่ง 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ 
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1. นายไท่ ชวน หลนิ   กรรมการ 
2. นางศุภจ ีสุธรรมพนัธ ์   กรรมการ 
3. นายธรรศ อุดมธรรมภกัด ี  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีประธานไดก้ล่าวเรยีนเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่านออกนอกหอ้ง
ประชุมในระหว่างการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตามวาระนี้ 

ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนเสยีไดเ้สยี 
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัท จงึเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทพจิารณา ซึ่งคณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้ใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อกีวาระหนึ่ง 

นอกจากนี้ ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมถงึรายละเอยีดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ซึ่งผ่านการ
กลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ถึงความเหมาะสมกบั
ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้ขนาดของรายได ้มลูค่าหลกัทรพัยร์วมและกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัรวมถงึผลประกอบการของ
บรษิทั คณะกรรมการจงึเหน็สมควร เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2563 ดงันี้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) 
ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั 200,000 30,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ 100,000 30,000 
คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

30,000 20,000 

หมายเหตุ: กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนดงักล่าวขา้งตน้ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง และอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามอตัราทีเ่สนอมาขา้งตน้ 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีบริษทัและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 

ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 
2563 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ บรษิทั ส านักงาน 
อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เน่ืองจากมคีวามเป็นอสิระ มคีวามเขา้ใจในลกัษณะการประกอบธุรกจิของ
บรษิทัเป็นอย่างด ีและไดเ้สนอค่าตอบแทนทีค่วามเหมาะสม คณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามเหน็สมควรใหเ้สนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ 
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▪ นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4501 หรอื 
▪ นายกฤษดา เลศิวนา  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4958   หรอื 
▪ นางสาวมณี รตันบรรณกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5313 หรอื 
▪ นางสาวสนิีนารถ จริะไชยเขือ่นขนัธ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6287 

จากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยมคี่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 ดงันี้ 

 ปี 2563 ปี 2562 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 2,490,000.00 2,200,000.00 
บรษิทั โนฟ ฟู้ดส ์จ ากดั 490,000.00 205,000.00 
บรษิทั แซ่บซู่ จ ากดั 100,000.00 100,000.00 
รวม 3,080,000.00 2,505,000.00 

  
  มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั โดย  

▪ นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4501 หรอื 
▪ นายกฤษดา เลศิวนา   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4958   หรอื 
▪ นางสาวมณี รตันบรรณกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5313 หรอื 
▪ นางสาวสนิีนารถ จริะไชยเขือ่นขนัธ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6287 

   เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2563 จ านวน 
3,080,000 บาท 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

 ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไร
สุทธ ิภายหลงัการหกัทุนส ารองต่างๆตามกฎหมาย และเงนิส ารองอื่น (ถ้าม)ี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง ความจ าเป็นใน
การใช้เงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ
เหมาะสม และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน และการบรหิารงานของบรษิทั โดยอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีว่่า 
บรษิทัจะตอ้งมเีงนิสดเพยีงพอส าหรบัการด าเนินธุรกจิ และการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด
ต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืผู้ถือหุ้นของบรษิทัเหน็สมควร ดงันัน้ แม้ว่าบรษิัทมกี าไรสุทธิ 
40.75 ล้านบาทในปี 2563 แต่บรษิทัอยู่ระหว่างการขยายกจิการ ประกอบกบับรษิทัมคีวามจ าเป็นต้องส ารองเงนิ
เพื่อช าระเงนิตน้และดอกเบีย้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ จงึเสนอใหง้ดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ตามความจ าเป็นดงักล่าว 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์ของบริษทั) เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
วตัถปุระสงคข์องบริษทั 

  ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบรษิัทเสนอให้มกีารแก้ไขจ านวนวตัถุประสงค์ของบรษิัทจาก 45 ขอ้ เป็น 44 ขอ้ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถุประสงค์ในวาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 3 
(วตัถุประสงคข์องบรษิทั)  



 
 
 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563   หน้า 5 / 5 
 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัแิก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 3 (วตัถุประสงค์ของบรษิทั) จาก
วตัถุประสงค ์45 ขอ้ เป็น 44 ขอ้ 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงคข์องบริษทั) 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานที่แท้จรงิของบรษิัท จงึเสนอให้แก้ไขหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 (วตัถุประสงคข์องบรษิทั) โดยตดัหวัขอ้ “ประกอบกจิการโรงงานสุรา และโรงงานบุหรี”่ ออกจาก
วตัถุประสงคข์องบรษิทั 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 (วตัถุประสงคข์องบรษิทั) โดยตดั
ขอ้ความ “ประกอบกจิการโรงงานสุรา และโรงงานบุหรี”่ ออกจากวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือ    จากวาระที่

ก าหนดไว้ในหนังสอืเชญิประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวธิกีารที่กฎหมายก าหนด โดยมอบหมายให้

เลขานุการทีป่ระชุมชีแ้จงการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดในหนังสอืเชญิประชุม ตามพระราชบญัญตัิ

บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) มาตรา 105 ที่ก าหนดว่า เมื่อที่ประชุมพจิารณา

ระเบยีบวาระการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นับรวมกนั

ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนด

ไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด ้ 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิแลว้ และประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมการประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และปิดประชุมเวลา 19.10 น 

 

        ลงชื่อ  

   -เกศรา มญัชุศร-ี 

 (นางเกศรา มญัชุศร)ี 

   ประธานกรรมการ 

. 

 


