บริ ษทั เอ็นอาร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
เวลาและสถานที่
วัน ศุ ก ร์ ท่ี 20 มีน าคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ เลขที่ 518/5 ชัน้ 6 อาคารมณี ย าเซ็น เตอร์ แขวงเพลิน จิต เขตปทุ ม วัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โดยการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (MS Team)
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นางเกศรา มัญชุศรี
2. นายธรรศ อุดมธรรมภักดี
3.
4.
5.
6.

นางศุภจี สุธรรมพันธ์
นายแดน ปฐมวาณิชย์
นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
นายธีระพงษ์ ลอรัชวี

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการทีด่ ี
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง

เริ่มประชุม เวลา 17.00 น.
นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับกรรมการและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 6 รายนับจานวน
หุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 1,036,280,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 97.232 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2662 ได้บนั ทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 24
เมษายน 2662
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2562
ประธานมอบหมายให้นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน รายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ในรอบปี 2562 รายละเอียดดังนี้
• บริษัทมีรายได้จากการขาย เท่ากับ 1,111.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1.1 สาเหตุหลักมาจาก
ค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ ประมาณร้อยละ 2.0
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• กาไรขัน้ ต้น เท่ากับ 191.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.91 จากปี 2561 ส่วนอัตรากาไรขัน้ ต้น ปี 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 32 ลดลลงจากร้อยละ 29 ในปี 2561 เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าและสัดส่วนการขายสินค้าทีม่ อี ตั รา
กาไรขัน้ ต้นสูงลดลง เนื่องจากไม่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้
• ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึน้ 15 ล้านบาทจากปี 2561 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพื่อรองรับการข
ยากกิจการและค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ 27 ล้านบาทจากปี 2561 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญ
• กาไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับ 40.75 ล้านบาท ลดลง 54.80 ล้านบาทจากปี 2561 ส่วนอัตรากาไรสุทธิของปี
2562 เท่ากับร้อยละ 8 ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2561
ฐานะทางการเงินของบริษทั ณ สิน้ ปี 2562
• บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 2,595.81 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.54 สาเหตุหลักจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดและทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
• สาหรับหนี้สนิ รวม เท่ากับ 1,422.96 ล้านบาท ลดลง 38.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 จากการลดลง
ของเงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นหลัก
• ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1,172.85 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จานวน 174.66 ล้านบาท
• อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2562 เท่ากับ 1.21 เท่า
สาหรับกระแสเงินสดของบริษทั ยัง อยู่ในระดับทีจ่ ดั การได้ โดยแม้ว่าบริษทั จะมีเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการได้แก่
การลงทุนเพิม่ กาลังการผลิตอาหารประเภทเส้น การลงทุนในเครื่องจักร V-Shapes และซื้อที่ดนิ เพิม่ เติมเป็ น
จานวน 117 ล้านบาท แต่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ ปี 2561 ยังคงเท่ากับ 142.27 ล้านบาท
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นสาหรับปี 2562 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งงบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั ผ่าน
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แล้ว
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มีม ติอ นุ ม ัติง บการเงิน ประจ าปี 2562 สิ้น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ที่ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระและอนุมตั ิ ค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่ งเป็ น 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ทัง้ นี้กรรมการผู้ออกไปนัน้ จะเลือกเข้ากลับ ดารง
ตาแหน่ งอีกก็ได้ สาหรับการประชุมผู้ถอื หุน้ สามัญประจาปี 2563 นี้มกี รรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่ ง 3 ท่าน
ได้แก่
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1. นายไท่ ชวน หลิน
2. นางศุภจี สุธรรมพันธ์
3. นายธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการทีด่ ี

เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ประธานได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกนอกห้อง
ประชุมในระหว่างการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการตามวาระนี้
ทัง้ นี้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนเสียได้เสีย
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ อ ัน เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ
บริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมถึงรายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ซึ่งผ่านการ
กลันกรองจากคณะกรรมการสรรหา
่
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ดี ถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้ ขนาดของรายได้ มูลค่าหลักทรัพย์รวมและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงผลประกอบการของ
บริษทั คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 ดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธาน
กรรมการ
200,000
30,000
100,000
30,000

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
30,000
20,000
และกากับดูแลกิจการทีด่ ี
หมายเหตุ: กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการตามอัตราทีเ่ สนอมาข้างต้น
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีบริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า วาระนี้เป็ นการพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2563 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ บริษทั สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ มีความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทั เป็ นอย่างดี และได้เสนอค่าตอบแทนทีค่ วามเหมาะสม คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นสมควรให้เสนอที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้
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▪
▪
▪
▪

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
นายกฤษดา เลิศวนา
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขือ่ นขันธ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4501
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4958
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5313
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6287

หรือ
หรือ
หรือ

จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ดังนี้
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โนฟ ฟู้ดส์ จากัด
บริษทั แซ่บซู่ จากัด
รวม

ปี 2563
2,490,000.00
490,000.00
100,000.00
3,080,000.00

ปี 2562
2,200,000.00
205,000.00
100,000.00
2,505,000.00

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดย
▪ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4501
▪ นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4958
▪ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5313
▪ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขือ่ นขันธ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6287

หรือ
หรือ
หรือ

เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 จานวน
3,080,000 บาท
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผลประจาปี 2563
ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไร
สุทธิ ภายหลังการหักทุนสารองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นใน
การใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ
เหมาะสม และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน และการบริหารงานของบริษทั โดยอยู่ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ ่า
บริษทั จะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษทั เห็นสมควร ดังนัน้ แม้ว่าบริษัทมีกาไรสุทธิ
40.75 ล้านบาทในปี 2563 แต่บริษทั อยู่ระหว่างการขยายกิจการ ประกอบกับบริษทั มีความจาเป็ นต้องสารองเงิน
เพื่อชาระเงินต้นและดอกเบีย้ เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน จึงเสนอให้งดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ตามความจาเป็ นดังกล่าว

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษทั
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเสนอให้มกี ารแก้ไขจานวนวัตถุประสงค์ของบริษัทจาก 45 ข้อ เป็ น 44 ข้อ
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ในวาระที่ 8 พิจารณาอนุ มตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
(วัตถุประสงค์ของบริษทั )
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มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษทั ) จาก
วัตถุประสงค์ 45 ข้อ เป็ น 44 ข้อ
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษทั )
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานที่แท้จริงของบริษัท จึงเสนอให้แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษทั ) โดยตัดหัวข้อ “ประกอบกิจการโรงงานสุรา และโรงงานบุหรี”่ ออกจาก
วัตถุประสงค์ของบริษทั
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษทั ) โดยตัด
ข้อความ “ประกอบกิจการโรงงานสุรา และโรงงานบุหรี”่ ออกจากวัตถุประสงค์ของบริษทั

วาระที่ 9

พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า วาระนี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือ จากวาระที่
กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กฎหมายกาหนด โดยมอบหมายให้
เลขานุ การทีป่ ระชุมชีแ้ จงการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 105 ที่กาหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่ เติมแล้ว และประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 และปิ ดประชุมเวลา 19.10 น

ลงชื่อ
-เกศรา มัญชุศรี(นางเกศรา มัญชุศรี)
ประธานกรรมการ
.
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