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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที ่22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว
........................................................................................ 

วัน และเวลาประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว  
ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวบุณฑริกา บุญค า เลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่ผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการ
ประชุม”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ และชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบขอ้มลูของบริษัท ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งตน้ 
ดงันี ้

บรษิัท มีทนุจดทะเบียน จ านวน 1,421,040,400 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 1,355,780,300 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,421,040,400 หุน้ 

มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

บริษัท ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 29 มีนาคม 2564 
(Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

จากนั้นผู้ด  าเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
ทางการเงิน และที่ปรกึษากฎหมาย ที่เขา้รว่มการประชมุ ดงันี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 8 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด ดงันี ้

1. นางเกศรา มญัชศุรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
 กิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

2. นายเหยา ก๊ก ตง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน 

3. นายธรรศ อดุมธรรมภกัดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการ
 พฒันาอย่างยั่งยืน 

4. นายอดุมการ อดุมทรพัย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการการลงทนุ 
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5. นายไท-่ชวน หลิน กรรมการ และประธานกรรมการการลงทนุ 

6. นายแดน ปฐมวาณิชย ์ กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการการลงทนุ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและ 
 กิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

7. นางสาวเพ็ญอไุร ไชยชชัวาล กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการการลงทนุ  และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
 ฝ่ายการเงินและการลงทนุ 

8. นายธีระพงษ์ ลอรชัวี กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม
 เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายปฏิบตัิการ 

ผู้สอบบัญชี จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ 

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขนัธ ์

2. นางสาวยวุมาลย ์พิศวง 

ทีป่รึกษากฎหมาย จาก บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดแ้ก่ 

1. นางสาวเยาวโรจน ์กล่ินบญุ 

2. นางสาวพทัธมน พิสิฐบณัฑรูย ์

3. นางสาวภาสินี จิรวิทวสั 

4. นายพชัรพล วรรธะมานี 

ทีป่รึกษากฎหมาย จาก บรษิัท กรุงไทย กฎหมาย จ ากดั ไดแ้ก่ 

1. นางสาวช่อลดัดา บษุบงค ์

ทีป่รึกษาทางการเงนิ  จาก บรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไดแ้ก่ 

1. นายเสกสรรค ์ธโนปจยั 

2. นางสาวณฐิัยา ภทัรกิจจานรุกัษ์ 

3. นางสาวพรพรรณ สว่างเนตร 

ทีป่รึกษาทางการเงนิ  จาก บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

1. นายคมกฤต มีค  าสตัย ์

2. นางสาวปิยนาถ แกว้ประเสรฐิศิลปะ 

3. นางสาวทิพยร์ตัน ์กิตติสกลุนาม 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ ณ เวลา 14.00 น. ว่ามีจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะมา
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมรวม 234 ราย นับจ านวนหุน้ที่ถือรวมกันไดท้ั้งสิน้ จ านวน 973,613,267 หุน้ จากจ านวนหุน้ที่
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จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จ านวน 1,355,780.300 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 71.8120 ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัทแลว้ จึงเรียนเชิญนางเกศรา มญัชศุรี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชมุ 

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม (“ประธาน”) 

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจ าปี 2564 ของบริษัท  
(“ทีป่ระชุม” หรือ “การประชุม”) และมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูน้  าเสนอวาระการประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดป้รบัรูปแบบการประชุมผูถื้อหุน้ ตามแนวทางที่ทางส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยข์อความร่วมมือ คือ การจัดประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ทัง้นี ้ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ือเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่การปรบัรูปแบบการ
ประชุม มาตรการ และแนวปฏิบตัิดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (“ตลาด
หลักทรัพยฯ์”) และเพื่อใหก้ารประชมุด าเนินไปอย่างเรียบรอ้ย บริษัทจึงขอชีแ้จงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และ
รายละเอียดแต่ละวาระใหท้ี่ประชมุรบัทราบ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

1. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงนัน้ จะนบั 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง ผูถื้อหุน้ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านท่ี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กดปุ่ มลงคะแนนตามความประสงคไ์ด ้ 

ทัง้นี ้ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และจากบตัรเสียที่ไดร้บั มา
หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของฐานเสียงในแต่ละวาระ ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

ในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเวน้เสียแต่เป็นผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัแบบฟอรม์
การมอบฉนัทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ท าหนา้ที่ดแูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทนุต่างชาติ  

ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัมอบฉนัทะแบบ ข ซึ่งผูม้อบฉนัทะไดร้ะบกุารลงคะแนนมาแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามที่
ผูม้อบฉันทะระบุไว ้โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนีค้ือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และการ
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ในหนงัสือมอบฉนัทะในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ถือว่าการลงคะแนนดงักล่าว เป็นบตัรเสีย  

1) มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเวน้กรณีรบัมอบฉนัทะแบบ 
ค หรือ คสัโตเดีย้น 

2) มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 

3) ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

2. ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารถามค าถาม เพื่อไม่ใหก้ารประชุมมีระยะเวลานานและประหยดัเวลาอนัมีค่าของผูถื้อหุน้ ผูถื้อ
หุน้ที่มีค  าถามหรือตอ้งการเสนอความคิดเห็น สามารถท าไดเ้มื่อสิน้สดุการน าเสนอในวาระนัน้ๆ ทัง้นี ้ขอใหก้ารถาม
ค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ กรณีเป็นค าถามอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ
ประชมุ ขอใหถ้ามเมื่อการพิจารณาวาระต่างๆ เสรจ็สิน้ครบทกุวาระ 
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ในการถามค าถาม ผูถื้อหุน้สามารถกดปุ่ มยกมือ เพื่อถามค าถาม หรือพิมพค์ าถามในช่องถามค าถาม หากเป็นการกด
ปุ่ มยกมือ โปรดรอการติดต่อกลับจากเจา้หนา้ที่ เพื่อเตรียมตวัเปิดกลอ้งและไมโครโฟน ส าหรบัเตรียมพรอ้มในการ
ถามค าถามผ่านหนา้จอ เมื่อท่านไดส้ญัญาณการถามค าถามเรียบรอ้ยแลว้ กรุณาแจง้ชื่อ และนามสกลุ พรอ้มทัง้ระบุ
ดว้ยว่า เป็นผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ เพื่อความครบถว้นในการจดบนัทึกรายงานการประชมุ  
ผูถื้อหุน้ที่ถามค าถามแลว้ หากประสงคจ์ะถามค าถามอีก โปรดท าตามขัน้ตอนการถามค าถามอีกครัง้หนึ่ง บริษัทจะ
ก าหนดล าดบัใหใ้หม่ต่อจากผูถื้อหุน้ท่านอื่น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่านอื่นไดม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็นดว้ย 

กรณีมีค าถามเป็นจ านวนมาก เพื่อรกัษาเวลาในการประชมุ บริษัทจะด าเนินการตอบค าถามของท่านที่เก่ียวกบัวาระ
การประชมุนัน้ๆ ภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้ ทาง email ตามที่ท่านผูถื้อหุน้ไดล้งทะเบียนไว ้

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกวิดีทศันภ์าพการประชมุซึ่งจะแสดงใหเ้ห็นถึง
ภาพการประชุม การแสดงความคิดเห็น และค าถามต่างๆ โดยผูถื้อหุน้สามารถขอไฟลบ์นัทึกการประชมุครัง้นีไ้ดท้าง 
อีเมล ir@nrinstant.com  

3. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม ทางบริษัทจะท าการบนัทึกคะแนนที่เหลือ
เป็นเห็นดว้ยทัง้หมดในระบบ หรือผูถื้อหุน้สามารถกลบัไปยงัหนา้ E-Voting เพื่อลงคะแนนล่วงหนา้ได ้

4. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากที่ประธาน ขอใหผู้ถื้อหุน้อนุมตัิในแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนนจะเป็น

ผลการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัสิทธิใหล้งคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผูม้อบ

ฉนัทะระบคุะแนนไวล่้วงหนา้ ผ่านทางผูร้บัมอบฉนัทะ 

5. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธาน จะท าการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชีข้าด 

เงือ่นไขในการอนุมัติในแต่ละวาระ 
วาระท่ี 1,3,4,5,10,12 และ 13 ซึ่งเป็นกรณีปกติ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 8,9,11 และ 15 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 14 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 

นอกจากนี ้เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 13 มกราคม 2564 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอเรื่องที่มี
ความส าคญัและเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกจิการ เพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 โดยให้
สิทธิเสนอในเรื่องดงัต่อไปนี ้ 

(1) การเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

(2) การเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

(3) การเสนอค าถามล่วงหนา้ 

ผลปรากฏว่าเมื่อพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวเขา้มาแต่อย่างใด 

mailto:ir@nrinstant.com
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ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวเชิญนายพชัรพล วรรธะมานี ผูแ้ทนของที่ปรกึษากฎหมายที่เขา้ร่วมประชุม ท าหนา้ที่
เป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงและการด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวเชิญนางเกศรา มญัชุศรี ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิด
การพิจารณาในวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ประธาน แจง้ต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่  1 ของหนังสือ
เชิญประชมุ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดงักล่าว 
ไดจ้ดัท าอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
เห็นดว้ย 964,474,767 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 9,193,300 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึน้ จ านวน 54,800 เสียง 

วาระที ่2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 ประธาน แจง้ต่อที่ประชมุว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 

2563 โดยบริษัท ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (56-1 One Report) ซึ่งไดจ้ดัส่ง
ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR-Code) โดยคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควร
รายงานผลการด าเนินงานดงักล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ โดยมอบหมายให ้นายแดน ปฐมวาณิชย ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (“ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร”) ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนี ้

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2563 เป็นปีที่บริษัทเผชิญความทา้ทายและวิกฤติใน
หลายดา้น โดยเฉพาะสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบรษิัท
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ไดร้บัผลกระทบเชิงบวกจากลกูคา้ที่เป็นอุปสงคใ์หม่ (New Demand) หรือความปกติใหม่ (New Normal) 
ในทุกหมวดสินคา้ อย่างไรก็ดี บริษัทไดใ้ชโ้อกาสนีใ้นการปรบัปรุงระบบการท างานภายใน พฒันาบคุลากร 
เสริมสรา้งทกัษะ เพิ่มองคค์วามรู ้รวมทัง้ไดม้ีการเพิ่มอตัราก าลงัการผลิต ท าใหบ้ริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทได้
เตรียมความพรอ้มในการรบัมือกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดไดอ้ย่างแข็งแกรง่ และมีประสิทธิภาพ 

 หน่ึงในกลยทุธห์ลกัที่บรษิัทยึดมั่นตลอดมา คือกลยทุธด์า้นความยั่งยืน บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
องคก์ร พฒันาสงัคม และเตรียมพรอ้มเพื่อเผชิญกบัวิกฤติดา้นอาหารและภาวะโลกรอ้นในอนาคต โดยในปี 
2563 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีโครงการช่วยเหลือใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัท อีกทัง้จดัใหม้ีการเขา้ถึงแหล่งอาหารโดยเฉพาะ
แหล่งโปรตีนใหค้รบถว้นตามหลกัโภชนาการ รวมทัง้การจดัการเรื่องของขยะและการลดคารบ์อน ดว้ย 

 บรษิัทด าเนินธุรกิจภายใต ้3 หมวดธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  
1. Ethnic Food: ผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่เครื่องประกอบอาหารและเครื่องปรุงรส รวมทัง้ สารประกอบจ าพวก

เทอรปี์น (Terpenes) 

2. Plant-based Food: ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัโปรตีนทางเลือก 

3. Functional Product: ผลิตภณัฑท์ี่ท  าหนา้ที่เฉพาะดา้น รวมถึงกลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพ  

 และปัจจุบนั บริษัทเริ่มด าเนินธุรกิจดา้นอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) เพื่อเตรียมพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลง 
(Disruption) ในอนาคต  

 พัฒนาการทีส่ าคัญในปี 2563 สามารถสรุปไดด้งันี ้
1. รายไดเ้พิ่มขึน้มากกว่ารอ้ยละ 26.7 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

2. มีการสรา้งรากฐานเก่ียวกบัธุรกิจ Plant-based ตลอดทัง้ Value chain 

3. ขยายธุรกิจดา้น E-Commerce โดยโครงการแรกไดแ้ก่ การร่วมทุนกับบริษัท Boosted E-commerce 

Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ขายบนอีคอมเมิรซ์แพลตฟอรม์  

(E-Commerce platform) อย่างเช่น แพลตฟอรม์ Amazon โดยผลิตภัณฑแ์รกไดแ้ก่ Prime Labs ซึ่ง

วางขายในแพลตฟอรม์ Amazon บริษัทคาดว่าจะซือ้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมประมาณ 5 – 7 ประเภท

ภายในปี 2564 

4. สถานะของกลุ่มธุรกิจของบรษิัท (Business Portfolio) มีพฒันาการส าคญัไดแ้ก่  

- โรงงาน Plant and Bean ในประเทศองักฤษมีการส่งมอบงานและเริ่มด าเนินการผลิต 

- บริษัท Meatless Farm Co. ประสบความส าเร็จในการระดมทุนจ านวน 31 ลา้นดอลลารส์หรฐั

(มากกว่า 2.5 เท่าของมลูค่า) 

- กองทนุ Big Idea Ventures มีการถอนตวั (Exit) การลงทนุบรษิัทแรกแลว้ 

5. การสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partners) และการรว่มทนุกบับรษิัทชัน้น า 
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นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน (“ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการเงนิและการลงทุน”) ไดช้ีแ้จงขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญัในปี 2563 สรุปไดด้งันี ้
▪ รายไดจ้ากการขาย เท่ากับ 1,408 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.7 จากปีก่อนหนา้ เนื่องจากการรวม

รายไดข้อง บรษิัท ซิตี ้ฟดู จ ากดั ซึ่งบรษิัทซือ้กิจการมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 

▪ รายได้จากแบรนด์สินค้าของบริษัท เท่ากับ 363 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร ้อยละ 20.2 จากปีก่อนหน้า 

เนื่องจากบรษิัทมีการเพิ่มสินคา้ที่เป็นแบรนดสิ์นคา้ของบรษิัทเอง 

▪ อตัราก าไรขัน้ตน้ เท่ากบัรอ้ยละ 30.8 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.4 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

▪ ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี ้ย , ภาษี, ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย  ตามปกติ (Normalized 

EBITDA) เท่ากบั 338 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.9 จากปีก่อนหนา้ 

▪ ก าไรสุทธิตามปกติ (Normalized Net Profit) เท่ากับ 252 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 37.7 จากปีก่อน 

เนื่องจากมีการบวกกลบัค่าตดัจ าหน่ายบญัชีความสมัพนัธก์บัลกูคา้และดอกเบีย้เงินกูย้ืมระยะยาว ซึ่ง

เกิดจากการควบรวมกิจการ โดยไม่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานตามปกติ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง

กบัการเสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) เมื่อปีที่ผ่านมา 

 สดัส่วนรายไดแ้บ่งตามหมวดธุรกิจหลกั สรุปไดด้งันี ้
 หมวดธุรกิจ สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 Ethnic Food 89 
2 Plant-based Food 8 
3 Functional Product 3 

 สดัส่วนรายไดแ้บ่งตามภมูิภาค สรุปไดด้งันี ้
 ภูมิภาค สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 อเมรกิา 35 
2 ยโุรป 31 
3 เอเชีย 13 
4 โอเชียเนียและแอฟรกิา 7 
5 ประเทศไทย 14 

 ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
▪ สินทรพัยร์วม เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 29.4 จากการรวมสินทรพัยข์องบริษัท ซิตี ้ฟูด จ ากัด ซึ่งบริษัทซือ้กิจการ

มาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 

▪ หนีสิ้นรวม ลดลงรอ้ยละ 44.9 เนื่องจากมีการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

▪ ส่วนของผูถื้อหุน้ เพิ่มขึน้จากการเพิ่มทุนส าหรบัการเสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก 

(IPO) 
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 อตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑท์ี่ดีขึน้ รายละเอียดดงันี ้ 
อัตราส่วน 2561 2562 2563 

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน (Current ratio) (เท่า) 0.3 0.9 2.1 
อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียนเรว็ (Quick Ratio) (เท่า) 0.2 0.8 1.6 
ระยะเวลาขายสินคา้คงคลงั (Days Sales of Inventory) (วนั) 44 41 47 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) (รอ้ยละ) 4.0 3.0 5.9 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) (รอ้ยละ) 10.0 5.5 7.6 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้(D/E Ratio) (เท่า) 1.5 1.2 0.2 

  
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานปี 2563 ดว้ยหลกัการ Triple P ซึ่งไดแ้ก่ 

1. People จ านวนคนที่ ติ ดตาม ส่ือสังคมออนไลน์  (Social Media) หรือมี  Social Impact  

content 

2. Plant จ านวนคารบ์อนที่บริษัทลดได ้ประมาณ 64 ตัน และการชดเชยคารบ์อน (Carbon 

Offset) ประมาณ 4,500 ตนั 

3. Performance  ผลประกอบการ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหนา้ บริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 26.7 

EBITDA เพิ่มขึน้รอ้ยละ 58.6 ก าไรสทุธิปกติ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 37.7 

 ส าหรบัปี 2564 บริษัทไดก้ าหนดกลยุทธ์ที่ส  าคัญในการสรา้งรากฐานที่จะท าใหบ้ริษัทเติบโตขึน้ในระดบั
ภมูิภาคและระดบัโลกในอนาคต ไดแ้ก่ 
1. การพัฒนาศักยภาพองคก์ร ให้เป็นองคก์รระดับโลก (Organization Development) ซึ่งรวมถึงการ

พฒันาบคุลากรใหม้ีคณุภาพดว้ย (Human Resource Development) 

2. การขยายธุรกิจ Plant-based food ดว้ยหลกัการส าคญั ดงันี ้

- การจดัหาวตัถดุิบที่มีคณุภาพหรือเป็นวตัถดุิบใหม่ ๆ ที่มีลกัษณะเฉพาะ 

- การใชเ้ทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมยั 

- การจดัตัง้โรงงานในภมูิภาคส าคญัทั่วโลก โดยปัจจบุนับรษิัทมีโรงงานในประเทศองักฤษ และ

มีแผนการสรา้งโรงงานในประเทศจีน ประเทศไทย และสหรฐัอเมรกิา 

- การสรา้งแบรนด์สินคา้และเสริมสรา้งการรับรู ้โดยปัจจุบัน บริษัทมีสินคา้ Plant-based 

ประมาณ 30 – 40 ประเภท (SKU) 

- การสรา้งประสบการณเ์ก่ียวกบัสินคา้ Plant-based ใหก้บัลกูคา้ (Experience Center) 

3. การพัฒนาธุรกิจ  E-commerce โดยบริษัทเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ Prime Labs ซึ่ งวางขายใน

แพลตฟอรม์ Amazon และขณะนีเ้ริ่มมีการน าผลิตภัณฑท์ี่เป็นแบรนดสิ์นคา้ของบริษัทเอง เช่น พ่อ

ขวญั วางขายบน อีคอมเมิรซ์แพลตฟอรม์ (E-commerce platform) ซึ่งไดร้บัการตอบรบัค่อนขา้งดี อีก

ทัง้ บริษัทยงัมีแผนการน าผลิตภณัฑด์งักล่าวมาจ าหน่ายในภูมิภาคเอเซียและทั่วโลกผ่านแพลตฟอรม์ 

(Platform) ของบรษิัท  
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4. การด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยปัจจุบันบริษัทมีการ

ลงทนุในกิจการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) ไดแ้ก่บรษิัท Root the Future ซึ่งช่วยสนบัสนนุโครงการ

ลดโลกรอ้น ลดคารบ์อน และเผยแพร่ผลิตภัณฑ ์Plant-based ของบริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑอ์าหาร 

Low carbon 

ภายหลังจบการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทให้
ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC) เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2564 และ
ไดร้บัการตอบรบัจาก CAC เมื่อวนัท่ี 13 เมษายน 2564  

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น จึงขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุด าเนินการการประชมุต่อไปต่อไป 

 มติทีป่ระชุม 
 วาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 ประธาน มอบหมายให้ ประธานเจา้หน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึง

รายละเอียดของวาระนี ้

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน แจง้ต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมตัิงบ
การเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยบรษิัทไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไวใ้นรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (56-1 One Report) 
ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) ที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้ โดยงบการเงินดังกล่าว ไดผ่้านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว้  โดยสาระส าคญัของงบการเงินประจ าปี 2563 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดด้งันี ้

 งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 

  2563 2562 
การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ 

รวมสินทรพัย ์ 3,358 2,596 763 29% 

รวมหนีสิ้น 784 1,423 (639) (45%) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,574 1,173 1,402 120% 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิรวม) 

  2563 2562 
การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 1,408 1,111 297 27 

รวมรายได ้ 1,444 1,119 325 29 

ก าไรส าหรบัปี 124 41 84 205 

ก าไรต่อหุน้ 0.11 0.04 0.07 178 

 ประธานแสดงความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาต จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทแลว้  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

  มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
เห็นดว้ย 973,668,067 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2563 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงนิสด 

 ประธาน มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึง
รายละเอียดของวาระนี ้

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุนรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษัท ขอ้ 45 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไร และตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 48 ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
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หุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินส ารองประเภทอื่น ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร ทัง้นีบ้รษิัทมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิ ภายหลงัการหกัทุนส ารองต่างๆตามกฎหมาย 
และเงินส ารองอื่น (ถา้มี) 
▪ การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 7.30 ลา้น

บาท รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 อนึ่ง 
ภายหลงัจากการจดัสรรก าไรดงักล่าวแลว้บรษิัทจะมีเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 30.40 ลา้นบาท 

▪ การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบรษิัท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด มีรายละเอียดดงันี ้
- จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ่มทุน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท จ านวนไม่เกิน 54,231,212 หุน้ มลู

ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในอัตรา 25 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นเงินปันผลจ่ายมูลค่า 
54,231,212 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท  ทัง้นี ้ในกรณีผูถื้อหุน้
รายใดมีเศษหุน้ บรษิัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท 

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.004444 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,025,690.23  
บาท 

โดยผูถื้อหุน้จะไดร้บัปันผลในรูปของหุน้ปันผลและเงินสดปันผล รวมกันคิดเป็นจ านวน  0.044444 บาทต่อ
หุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 60,256,902.23 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลรอ้ยละ 43.68 ของ
ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินทุนส ารองต่ างๆ ตามกฎหมาย โดยเงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดไว ้ซึ่งบรษิัทจะน าเงินปันผลในส่วนท่ีเป็นเงินสด
ช าระภาษีหกั ณ ที่จ่าย ทัง้นี ้ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัหุน้ปันผลและเงินปันผล (Record date) ใน
วนัท่ี 30 เมษายน 2564 และก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นรูปแบบหุน้ปันผลและเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 
และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
เห็นดว้ย 925,862,667 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ัง
ที่ 1 (NRF-W1) จ านวนไม่เกิน 67,789,015 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้น  

 ประธานมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี ้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง
รายละเอียดของวาระนี ้

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุนชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเนื่องดว้ยบริษัทมีเป้าหมายและ
แผนการด าเนินธุรกิจเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นตอ้งจัดหาแหล่งเงินทุน
เพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัท ครัง้ที่ 1 (NRF-W1) เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตใหก้ับบริษัทและเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงช าระหุน้กูข้องบริษัท และเป็นการเสริมสรา้งใหบ้ริษัทมีฐานเงินทุนที่
เขม้แข็งขึน้เพื่อสรา้งความพรอ้มส าหรบัการด าเนินงานในอนาคต จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัท ครัง้ที่ 1 (NRF-W1) จ านวนไม่เกิน 67,789,015 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือ
หุน้ โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 20 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการค านวณ 
ตามอัตราการจัดสรรแลว้ ใหปั้ดเศษนั้นทิง้) ในราคาใชสิ้ทธิใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุน้ 
อตัราใชสิ้ทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ  

 ทัง้นี ้บรษิัทก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัท ครัง้ที่ 
1 (NRF-W1) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 (Record date) และก าหนดวันจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทครัง้ที่ 1 ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564  

 พรอ้มทัง้ มอบหมายคณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
ในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (NRF-W1) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่ (1) การพิจารณาก าหนด แกไ้ข 
เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุน (NRF-W1) เท่าที่กฎหมายก าหนดใหก้ระท าได ้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ เช่น วัน เวลา และ
วิธีการในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้ (2) เขา้
เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาที่เก่ียวขอ้ง และด าเนินการใดๆ เก่ียวกับการจดัสรร



 

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand 
TAX ID : 0107562000483    

 บริษัท เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดิวซ ์จาํกัด (มหาชน) 
99/1 หมู่ที่ 4 ต ำบลแครำย อ ำเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั สมทุรสำคร 74110 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : 0107562000483 

Tel: (6634) 849-576-80     Facebook : NRFThailand                                Website : https://www.nrinstant.com                                                       
   หนา้ 13 จาก 31 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (NRF-W1) (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ
และยื่นแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และ
การน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (NRF-W1) และหุน้สามญัเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามที่
จ าเป็นเพื่อการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ประธานแสดงความเห็นว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NRF-W1) จ านวนไม่เกิน 67,789,015 
หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 20 หุน้สามญัเดิม 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น และ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NRF-W1 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง
ความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนนและชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยวาระนีจ้ะตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน สรุปผลไดด้งันี ้ 

มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 973,668,067 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท คร้ัง
ที่ 2 (NRF-W2) จ านวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (รายละเอียดตามค าชีแ้จง
ของประธานในวาระท่ี 7) 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่
จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย คร้ังที่ 1 (NRF-ESOP W1) จ านวนไม่เกิน 
3,500,000 หน่วย 

 ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บริษัทไดแ้จง้สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ใน
วนัที่ 19 เมษายน 2564 เรื่องการขอยกเลิกวาระที่ 6 และ 7 เพื่อใหบ้ริษัทไดท้บทวนเนือ้หาและกระบวนการ
ปฏิบตัิเพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ และหากมีความคืบหนา้ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจะแจง้ใหผู้้
ถือหุน้ทราบผ่านช่องทางของ ตลท. ต่อไป ทัง้นีก้ารยกเลิกวาระดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อตวัเลขการเพิ่มทุน
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และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในวาระที่  9 และวาระที่  10 ซึ่งเป็นวาระเก่ียวเนื่องกัน ซึ่งบริษัทได้แจ้งการ
เปล่ียนแปลงวาระดงักล่าวผ่านช่องทางของ ตลท. แลว้ในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 เช่นเดียวกนั 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 65,260,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,421,040,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,355,780,300 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจ านวน 
65,260,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดว่าบริษัทมหาชนจ ากัดจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออก
หุน้ใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้
แต่หุน้ที่เหลือนัน้เป็นหุน้ที่ออกไวเ้พื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ ดว้ยเหตผุล
ดังกล่าวขา้งตน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
65,260,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,421,040,400 บาท เป็นจ านวน 1,355,780,300 บาท 
โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 65,260,100 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท รวมทั้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบรษิัท ดงันี ้

ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน     1,355,780,300 บาท 
 แบ่งออกเป็น              1,355,780,300 หุน้ 
 มลูค่าหุน้ละ                 1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั               1,355,780,300 หุน้ 
 หุน้บรุมิสิทธิ                                 - หุน้ 

 ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมวา่ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทดงักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง
ความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนนและชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยวาระนีจ้ะตอ้ง
ไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลไดด้งันี ้

มติทีป่ระชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย 973,668,067 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 122,020,227 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,355,780,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,477,800,527 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 122,020,227 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึง
รายละเอียดของวาระนี ้

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงินและการลงทนุชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่บรษิัทขอยกเลิกวาระท่ี 6 และ 
7 รวมถึงการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเดน้ ไตรแองเกิล เฮลท ์จ ากัด  
(“GTH”) ซึ่งอยู่ระหว่างปรับโครงสรา้งและมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี ้บริษัทยังคง
เป้าหมายการลงทุนตามเดิมและบริษัทมีแผนการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ส าหรบัโครงการลงทุนนีอ้ีกครัง้ 
เมื่อการปรบัโครงสรา้งและรายละเอียดโครงการต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ ์ในการนี ้ส่งผลใหมู้ลค่าการเพิ่มทุน
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดงัที่บรษิัทไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ โดยสรุปดงันี ้ 

 เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 122,020,227 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,355,780,300 บาท เป็นจ านวน 1,477,800,527 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนจ านวนไม่เกิน 122,020,227 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบั (1) การจ่ายหุน้ปันผล
จ านวนไม่เกิน 54,231,212 หุน้ (2) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทครัง้ที่ 1 (NRF-W1)ที่จัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จ านวนไม่เกิน 67,789,015 หุน้ พรอ้มทั้งพิจารณา
อนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุ ดงันี ้

ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน   1,477,800,527 บาท 
 แบ่งออกเป็น              1,477,800,527 หุน้ 
 มลูค่าหุน้ละ                 1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั               1,477,800,527 หุน้ 
 หุน้บรุมิสิทธิ                                 - หุน้ 

 ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทดงักล่าว 
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 ประธานเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามและแสดงความเห็น  

 ค าถาม นางสาวสพุีรณฐั กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัโครงการลงทนุใน GTH ว่ามี
การเปล่ียนแปลงหรือไม่ และอย่างไร 

 ค าตอบ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่าบริษัทยงัคงลงทุนใน GTH ตามแผนการเดิม แต่เนื่องจาก
กลุ่มผูถื้อหุน้ของ GTH มีความประสงคท์ี่จะเปล่ียนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ก่อนที่จะเข้าท า
รายการกับบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงตอ้งขอเล่ือนการท ารายการดังกล่าว ทั้งนีบ้ริษัทจะจัดการ
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการท ารายการดงักล่าวต่อไป  

  ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ซักถาม และแจ้งว่าการลงทุนใน  GTH ยังคงเป็นไปตาม
แผนการเดิม แต่เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งการถือหุน้ของ GTH ท าใหไ้ม่สามารถ
น าเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติได้ในครั้งนี ้ โดยบริษัทจะจัดการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการท ารายการดงักล่าวต่อไป 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
และชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลไดด้งันี ้

 มติทีป่ระชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 951,788,667 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.7528 
ไม่เห็นดว้ย 21,880,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.2472 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึน้ จ านวน 1,000 เสียง 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 122,020,227 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
จ านวน 54,231,212 หุ้น และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคร้ัง
ที ่1 (NRF-W1) จ านวน 67,789,015 หุ้น 

 ประธานมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึง
รายละเอียดของวาระนี ้

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงินและการลงทนุชีแ้จงต่อที่ประชมุว่าสืบเนื่องจากวาระท่ี 9 การขอเพิ่มทนุ
จดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 122,020,227 หุน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้เพิ่ม
ทนุจ านวนไม่เกิน 122,020,227 หุน้ รายละเอียดดงันี ้
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1) เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลในรูปของหุน้สามญัเพิ่มทนุไม่เกิน จ านวน 54,231,212 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ
ของบรษิัท ในอตัรา 25 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล 

2) เพื่อรองรับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NRF-W1) 
จ านวนไม่เกิน 67,789,015 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า ใน
อัตราส่วน 20 หุน้สามัญเดิม : 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ในราคาใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ
เท่ากบั 10.00 บาทต่อหุน้ อตัราใชสิ้ทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

 ทัง้นี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อันจ าเป็นที่เก่ียวขอ้งกับการออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่ (1) การพิจารณาก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม
รายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน เท่าที่กฎหมายก าหนดให้
กระท าได ้หรือในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญัเช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน 
เป็นตน้ (2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เก่ียวข้อง และด าเนินการใดๆ 
เก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน  (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานท่ี
จ าเป็นและเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

 ประธานแสดงความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 122,020,227 หุน้ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้
ปันผล และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทครัง้ที่ 1 (NRF-W1) 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง
ความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนนและชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยวาระนีจ้ะตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน สรุปผลไดด้งันี ้ 

มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 957,399,767 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.3291 
ไม่เห็นดว้ย 16,269,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.6709 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงนิรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 
 ประธานมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี ้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง

รายละเอียดของวาระนี ้
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 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุนชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บริษัทใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะ
สรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงันัน้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม โดยการออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงินรวมไม่เกิน 2,000 ลา้น
บาท เพื่อน าเงินที่ไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปใชใ้นการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/
หรือ เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท หรือเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดย
มีรายละเอียดดงันี ้
วตัถปุระสงค ์ เพื่อน าเงินที่ไดร้ับจากการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ปใชใ้นการด าเนินงาน และ/หรือ 

ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท หรือเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูทุ้กประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเวน้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ
หรือไม่ระบุชื่อผูถื้อ มีและ/หรือไม่มีหลกัประกัน ดอ้ยสิทธิและ/หรือไม่ดอ้ยสิทธิ มี/และ
หรือไม่มีการจดัอนัดบัเครดิต  มี/และหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ชนิดทยอยคืนเงินตน้และ/
หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะ
ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงาน
ก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

สกลุเงิน เงินบาทและ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกและ
เสนอการขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ มูลค่ารวมของหุน้กูท้ี่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก าหนดไวไ้ม่เกิน 2,000 ลา้น
บาท หรือในสกุลเงินอื่นในอตัราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและ
เสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติม  และ/หรือ ออกขายเสนอหุน้กู้เพื่อทดแทนหุน้กูเ้ดิมที่มีการไถ่
ถอนไปแลว้ ภายในวงเงินดงักล่าว โดยจ านวนเงินตน้คงคา้งทัง้หมดของหุน้กูท้ี่บริษัท
ออกจ าหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหน่ึง จะตอ้งมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดงักล่าว 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกเสนอขายหุน้กูด้ังกล่าว ทั้งนีอ้ยู่ภายใตบ้ังคับของ
ประกาศคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบ
อื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งที่มีผลบงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย 1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ 
และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ใน
ลักษณะหมนุเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรบัช าระคืนเงินตน้ไดภ้ายใตเ้งื่อนไข
และวงเงินท่ีก าหนดไว ้

2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้
ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ทัง้หมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็
ได ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ
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คณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมาย 
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีผลบงัคบัใชใ้นขณะท่ีออกเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

3) ในกรณีที่บริษัทไดไ้ถ่ถอน หรือช าระคืนหุน้กูท้ี่ไดอ้อกภายในวงเงินที่ไดร้บัอนุมัตินี ้
บริษัทสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมไดอ้ีกตามจ านวนที่ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน 
โดยหุน้กูท้ี่บรษิัทออกทดแทนนีจ้ะมีอายแุละเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว ้

กา ร ไ ถ่ ถ อนก่ อ น
ก าหนด 

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนก าหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิ
ของไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนก าหนด หรือบริษัทอาจก าหนดใหม้ีหรือไม่มีการไถ่ถอนในกรณี
พิเศษ (Special Event Redemption) ใด หรือไม่ก็ไดท้ั้งนี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขการขอออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การมอบอ านาจ ขอ้จ ากัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆอนัจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกเสนอขาย
หุน้กูเ้ช่น ชื่อประเภท มลูค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ถือหุน้กู ้จ านวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มลูค่ารวม อาย ุวิธีการช าระคืน
เงินตน้ วิธีการจดัสรรประเภทหลกัประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการ
ไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นตน้ ตลอดจน
การด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การแต่งตัง้ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่
เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆที่เก่ียวขอ้งและการด าเนินงานใดๆก็ตาม ที่จ  าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการ
ออกเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท ใหอ้ยู่ในอ านาจของกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
บรษิัท และ/หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท
ที่จะพิจารณาและก าหนดต่อไป 

เงื่อนไขอื่นๆ ขึน้อยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ และปัจจยัอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

 ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล และ
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน  2,000 ล้านบาทและมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ และบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบรษิัทมอบหมาย มีอ านาจในการ
ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ตามรายละเอียดขา้งตน้ ตลอดจน
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 มติทีป่ระชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 973,669,067 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
 ประธานชีแ้จงว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 

38 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัท
ทุกปี  โดยการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี ้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมนุเวียน
ผูส้อบบญัชี เมื่อผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทรวมแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ รวมทัง้ตอ้งเวน้วรรคผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นระยะเวลา
อย่างนอ้ย 5 รอบบญัชีติดต่อกัน จึงจะสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้กลบัมาเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท
ได ้โดย ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 6287 จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดัซึ่งท าหนา้ที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบรษิัทมาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 ในการนี ้นายเหยา ก๊ก ตง ประธานกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให ้นายธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการ
ตรวจสอบ รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบแทน เป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์ความพรอ้ม
ของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบั ความเป็นอิสระ และอตัราค่าสอบบญัชีที่ผูส้อบ
บญัชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุน้อนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
บญัชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. เห็นชอบแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบรษิัท ตามรายชื่อดงันี ้

▪ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขนัธ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6287 หรือ 
▪ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501 หรือ 
▪ นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4958 หรือ 
▪ นางสาวมณี รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313 
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ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้หบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นของส านกังานท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ได ้ 

2. ใหค้วามเห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทรว่ม ประจ าปี 2564 และ

ค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงิน 3,770,000.00 บาท ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่าย

เท่าที่จ  าเป็นตามที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นตน้ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียม

ปฏิบตัิทั่วไป 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี  2564 ในอัตราที่ เปรียบเทียบกับปี 2563 
รายละเอียดดงันี ้

  ปี 2564 ปี 2563 

บรษิัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) 2,500,000.00 2,400,000.00 

บรษิัท โนฟ ฟู้ดส ์จ ากดั 400,000.00 390,000.00 

บรษิัท ซิตีฟ้ดู จ ากดั 700,000.00 180,000.00 

บรษิัท เอ็นอารเ์อฟ คอนซูเมอร ์จ ากดั  
(ชื่อเดิม บรษิัท แซ่บซู่ จ ากดั) 

100,000.00 100,000.00 

บรษิัท รูท เดอะ ฟิวเจอร ์จ ากดั 70,000.00 N/A 

รวม 3,770,000.00 3,070,000.00 

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิ
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีบริษัทและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 โดยแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัดเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วมตามรายละเอียดขา้งตน้และก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีของบรษิัทและบรษิัทรว่ม ประจ าปี 2564 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงินรวม 3,770,000.00 บาท 
ทั้งนี ้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น (Out of Pocket 
Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จ  าเป็นตามที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นตน้ ซึ่งเป็นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 



 

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand 
TAX ID : 0107562000483    

 บริษัท เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดิวซ ์จาํกัด (มหาชน) 
99/1 หมู่ที่ 4 ต ำบลแครำย อ ำเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั สมทุรสำคร 74110 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : 0107562000483 

Tel: (6634) 849-576-80     Facebook : NRFThailand                                Website : https://www.nrinstant.com                                                       
   หนา้ 22 จาก 31 

 
มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 972,021,967 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8308 
ไม่เห็นดว้ย 1,647,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1692 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานชีแ้จงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า ใน

การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา 
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลก้ับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกได ้ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายอดุมการ อดุมทรพัย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทนุ 
2 นายธีระพงษ์ ลอรชัวี กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีและกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
3 นางสาวเพ็ญอไุร ไชยชชัวาล กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการการลงทนุ 

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
ระหว่างวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 13 มกราคม 2564 ซึ่งเมื่อพน้ก าหนดเวลาขา้งตน้ ปรากฏว่าไม่มี
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแต่อย่างใด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียไดด้  าเนินการสรรหา
กรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณแ์ละประวตัิการท างานที่ดี มีภาวะ
ผูน้  า มีวิสยัทศันก์วา้งไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม มีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ย่าง
เพียงพอ อันเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัท และไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ
อิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อ
เลือกตัง้กรรมการและกรรมการอิสระท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนเสียไดเ้สียไดพ้ิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้และจากการ
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พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ไดร้ับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอชื่อมีคณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสม 
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศนแ์ละ
ทศันคติที่ดีต่อองคก์ร มีความเต็มใจและพรอ้มที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกตัง้ นายอดุมการ อดุมทรพัย ์นายธีระพงษ์ ลอรชัวี และนางสาว
เพ็ญอไุร ไชยชชัวาล กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 

โดยการลงคะแนนในวาระนี ้เป็นการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
เป็นรายบคุคล 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงว่า ส าหรบั
วาระที่ 13 นี ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ผูด้  าเนินการประชมุจึงเรียนเชิญกรรมการ
ทัง้ 3 ท่าน ออกจากที่ประชมุในระหว่างการลงมติเป็นการชั่วคราว 

 กรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ได้ออกจากทีป่ระชุม 

  ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอประวตัิกรรมการทัง้ 3 ท่าน และขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้
ดงันี ้

 มติทีป่ระชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านใหก้ลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายอุดมการ อุดมทรัพย ์เป็นกรรมการอิสระ  
เห็นดว้ย 961,968,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.7982 
ไม่เห็นดว้ย 11,701,405 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.2018 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 
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2. นายธีระพงษ ์ลอรัชวี เป็นกรรมการ  
เห็นดว้ย 961,968,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.7982 
ไม่เห็นดว้ย 11,701,405 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.2018 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 
3. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล เป็นกรรมการ  
เห็นดว้ย 961,968,362 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.7982 
ไม่เห็นดว้ย 11,701,405 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.2018 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

  หมายเหต:ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึน้ จ านวน 700 เสียง 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าสู่ทีป่ระชุม 

วาระที ่14  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 ประธานมอบหมายผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดของวาระนี ้

 ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั ที่ก าหนดใหก้าร
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

 โดยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้
กรรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รรลเุป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 โดยยึด
นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัท และไดเ้ทียบเคียงกบัค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกนั จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ดงันี ้
1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินรวมค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) ไม่เกิน 8,860,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน รายละเอียด ดงันี ้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการบรษิัท 
• ประธานกรรมการบรษิัท 
• กรรมการบรษิัท 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 
200,000 บาท / เดือน 
30,000 บาท / เดือน 

ไม่มี 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการตรวจสอบ 

 
100,000 บาท / เดือน 
30,000 บาท / เดือน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 
30,000 บาท / เดือน 
20,000 บาท / เดือน 

ไม่มี 
คณะกรรมการการลงทนุ 
• ประธานกรรมการการลงทนุ 
• กรรมการการลงทนุ 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 
30,000 บาท / เดือน 
20,000 บาท / เดือน 

ไม่มี 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและกิจการสงัคมเพื่อการ
พฒันาอย่างยั่งยืน 
• ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการ

สงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
• กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อ

การพฒันาอย่างยั่งยืน 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 
 

30,000 บาท / เดือน 
 

20,000 บาท / เดือน 
 

ไม่มี 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
• ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
• กรรมการบรหิารความเส่ียง 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 
30,000 บาท / เดือน 
20,000 บาท / เดือน 

ไม่มี 

ทัง้นี ้เนื่องจากคณะกรรมการชดุย่อยที่แต่งตัง้ใหม่ ไดแ้ก่ คณะกรรมการการลงทนุและคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไดเ้ริ่มปฏิบัติหนา้ที่ตัง้แต่ปลายปี 2563 และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดม้ีการปรบัเปล่ียนกรรมการ และมีการปฏิบตัิหนา้ที่อยู่แลว้แต่จะมีการ
เสนอค่าตอบแทนใหท้ี่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตัิในครัง้นี ้จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพ้ิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
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กรรมการบรษิัทตามความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณแ์ละผลการปฏิบตัิงานในสภาวการณปั์จจบุนั รวมถึงความตอ้งการของบรษิัทที่
ก าลงัขยายตวัทางธุรกิจเปรียบเทียบขอ้มลูอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ใหอ้ยู่ในเกณฑเ์ฉล่ียของอตุสาหกรรม
เดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษัท
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 รวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถา้มี) จะไม่เกินวงเงิน 8,860,000.00 
บาท และใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ สรุปผลไดด้งันี ้

มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุ ดงันี ้
เห็นดว้ย 965,833,967 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.1952 
ไม่เห็นดว้ย 7,835,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.8048 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่15  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงคข์องบริษัท) 
 ประธานมอบหมายผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดของวาระนี ้

 ผู้ด  าเนินการประชุมชีแ้จงว่าเพื่อให้สอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและครอบคลุมไปจนถึงการ
กิจกรรมการด าเนินธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 
พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัท ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ภายใตม้าตรา 31 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยเพิ่ม
วตัถปุระสงคใ์หม่ 7 ขอ้ รวมเป็นวตัถปุระสงคท์ัง้สิน้ 51 ขอ้ ตามรายละเอียดดงันี ้

   ขอ้ 45 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
   ขอ้ 46 ประกอบธุรกิจรบัช าระค่าสินคา้และบรกิาร 
  ขอ้ 47 ประกอบธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์และการท าธุรกรรมบนอินเตอรเ์น็ต  (Internet) การ 

 ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี -คอมเมิร ์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ ทกุประเภท ทัง้ในและต่างประเทศ 
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ขอ้ 48 ประกอบกิจการ น าเขา้ ส่งออก ซือ้ จดัหา จ าหน่าย แลกเปล่ียน เช่า ใหเ้ช่า เช่าซือ้ ใหเ้ช่าซือ้ 
หรือจ าหน่ายจ่ายโอน สินคา้อปุโภคและบรโิภคทกุประเภท 

ขอ้ 49 ประกอบกิจการ น าเขา้ ส่งออก จดัหา ซือ้ จ าหน่าย ปลกู วิเคราะห ์วิจยั สกัดและพฒันาสาย
พนัธุพ์ืชสมนุไพรทกุชนิด 

ขอ้ 50 ประกอบกิจการโรงงานสกดั จ าหน่าย และรบัจา้งสกดัสารสกัดจากทกุส่วนของพืชสมนุไพรทุก
ชนิดรวมทัง้ศึกษา คน้ควา้ วิจยัพฒันา และใหบ้ริการตรวจวิเคราะหห์าปริมาณสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ในห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนหรือใช้ในการประกอบกิจการคา้ น าเข้า ส่งออก ซือ้ ขาย 
แลกเปล่ียน ซึ่งสินคา้ บรกิาร และเวชภณัฑ ์ตามที่ก าหนดไวใ้นวตัถปุระสงค ์

ขอ้ 51 ประกอบกิจการ ผลิต ศกึษา คน้ควา้ วิจยั และพฒันาผลิตภณัฑส์ าหรบัอุปโภค และบรโิภคทุก
ประเภทท่ีมีส่วนผสมของพืชสมนุไพรทกุชนิด รวมทัง้ผลิตภณัฑอ์าหาร เครื่องดื่ม เครื่องอปุโภค 
บริโภค และเวชภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
บริษัทเอกชน เป็นตน้ หรือใชใ้นการประกอบกิจการคา้ น าเขา้ ส่งออก ซือ้ ขาย แลกเปล่ียน ซึ่ง
สินคา้ บรกิาร และเวชภณัฑ ์ตามที่ก าหนดไวใ้นวตัถปุระสงค ์

 ประธานแสดงความเห็นคณะกรรมการว่าคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 (วัตถุประสงคข์องบริษัท) ภายใต้
มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง
ความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนนและชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยวาระนีจ้ะตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลไดด้งันี ้

 มติทีป่ระชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 973,669,767 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่16  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดย
ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
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ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงหลกัเกณฑว์่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ 
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 ที่ก าหนดว่า เมื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาระเบียบวาระที่
ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุเสร็จแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที่จ  าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุก็ได  ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรใหเ้ปิด
วาระนีไ้วเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติและไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

 ค าถาม นายสรรเพชญ บุญเหลือ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่าปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทน
เนอร ์(Container) มีผลต่อรายไดใ้นไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2564 อย่างไรบา้ง 

 ค าตอบ นายธีระพงษ์ ลอรชัวี ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ”) ชีแ้จงว่าปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร ์(Container) เป็นปัญหา
ต่อเนื่องมาตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2563 ส่งผลกระทบใหก้ารจดัส่งสินคา้มีความล่าชา้ไปบา้ง ท า
ให้การรับรูร้ายได้บางส่วนต้องเล่ือนออกไป ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงไตรมาส 2 ของปี 2564 
บางส่วน แต่อย่างไรก็ตามสินคา้ของบริษัทเกือบทั้งหมดเป็นการสั่งท าและมีสัญญาการรับ
สินคา้แน่นอน เมื่อสถานการณค์ลี่คลายลง บริษัทคาดว่าจะกลบัมาส่งมอบสินคา้ไดต้ามปกติ
และจะไม่กระทบต่อภาพรวมรายไดข้องปี 2564  

 ค าถาม นางสาวสพุีรณฐั กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัโครงการลงทนุใน GTH 

 ค าตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี ้แจงว่าการลงทุนใน GTH เป็นไปในลักษณะของการแลกหุ้น 
(Share swap) โดยบรษิัทจะเขา้ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49 ใน GTH ทัง้นี ้การด าเนินการ
ดงักล่าวจะกระท าผ่านบริษัท ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากัด (“ซูเปอร ์แพลนส”์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 โดยบรษิัท ซูเปอร ์แพลนส ์จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
เป็นบริษัทโฮลดิง้ (Holding company) ที่ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกัญชงโดยเฉพาะ และ
เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ GTH มีความประสงคจ์ะปรับโครงสรา้งการถือหุ้นก่อนเข้าท า
รายการกับบริษัท จึงท าใหบ้ริษัทตอ้งเล่ือนการท ารายการดงักล่าว และจะจดัใหม้ีการประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิต่อไป 

  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ GTH เองยงัด าเนินการตามแผนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการน าเขา้เมล็ด
พนัธุเ์พื่อน ามาเพาะปลกูเอง ซึ่งส่วนนีม้ีการรว่มมือกบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น และในส่วนท่ีเป็น
ธุรกิจเฟรนไชส์หรือ Hemp House ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการสาขาแรกภายในเดือน
พฤษภาคม ที่หา้งสรรพสินคา้เอ็มควอเทียร ์รวมไปถึงความร่วมมือกับบริษัท ล็อกซเล่ย ์จ ากดั 
(มหาชน) (Loxley) ในการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสารประกอบจ าพวกเทอรปี์น (Terpenes) 
บรษิัทเชื่อมั่นว่าบรษิัทจะสามารถด าเนินการตามแผนธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
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  ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทและ GTH ยังคงด าเนินต่อไปตาม
แผนการเดิม แต่เนื่องจากมีรายละเอียดบางประการที่รอความชดัเจนและตอ้งด าเนินการให้
แลว้เสรจ็ก่อน จึงจะจดัใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 ค าถาม  นางนฤมล บุญประสิทธ์ิกุล ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า บริษัทคาดว่า ในอีก 3-5 ปี
ขา้งหนา้ บรษิัทจะเติบโตอย่างไร และสินคา้หลกัของบรษิัทจะเป็นสินคา้ประเภทใด 

ค าตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า เป้าหมายในระยะยาวของบริษัทคือ  การท าให้บริษัทมี
รายได้ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2567 ตามที่แถลงไว้ตั้งแต่ช่วงการเสนอขายหุ้นใหม่แก่
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) และสัดส่วนรายไดข้อง 3 หมวดสินคา้หลัก ไดแ้ก่ Ethnic 
Food, Plant-based Food และ Functional Products โดยแบ่งสัดส่วนในแต่ละหมวดสินคา้
ประมาณ 1 ใน 3 เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง และจะผลกัดนัใหสิ้นคา้ Plant-based Food 
เป็น Product Champion ภายใน 5 ปี ทั้งนีถ้้ามีรายละเอียดส าคัญใด ๆ เพิ่มเติม บริษัทจะ
ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ใหท้ราบต่อไป 

 ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่าผูบ้รหิารของบรษิัทมุ่งมั่นด าเนินการตามที่เคยแถลงไวแ้ก่ผูถื้อหุน้ช่วง 
การเสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( IPO) และมีความตั้งใจที่จะท าใหไ้ด้
ดีกว่าที่เคยไดแ้จง้ไว ้

ค าถาม  นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า บริษัทไดพ้ัฒนาและวิจัย
เก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละสินคา้ที่มีกัญชงหรือกัญชาหรือใบกระท่อมเป็นส่วนผสมแลว้หรือยงั 
เนื่องจากรัฐบาลได้ปลดล๊อคเรื่องพืชกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กัญชงเพื่อ
ประโยชน์ทางการเกษตร และใบกระท่อมก าลังออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษมาเป็นยา
สมนุไพร 

ค าตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี ้แจงว่าธุรกิจใบกระท่อม เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่พอสมควร 
โดยเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งผูส่้งออกรายใหญ่ไดแ้ก่มาเลเซียและอินโดนีเซีย ในส่วน
ของประเทศไทยอยู่ระหว่างด าเนินการน ารายชื่อใบกระท่อมออกจากบญัชียาเสพติดใหโ้ทษมา
เป็นยาสมุนไพร บริษัทได้เล็งเห็นโอกาส และมีการเตรียมความพรอ้มโดยการร่วมมือกับ
พนัธมิตร เพื่อพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อส่งออกต่อไป 

 ส่วนของกัญชง บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรเพื่อด าเนินการดา้นการวิจัยและ
พฒันาผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบักญัชงและสารแคนนาบินอยด ์(Cannabidiol หรือ “CBD”) 

 นอกจากนี ้บริษัทใหค้วามสนใจและอยู่ระหว่างการศกึษาธุรกิจที่เก่ียวกับสารประกอบจ าพวก
เทอรปี์น (Terpenes) เนื่องจากเป็นผลิตภณัฑเ์ก่ียวเนื่องกบักญัชงและ CBD 
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ค าถาม  นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า จากการแพรร่ะบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทไดร้บัผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของธุรกิจหรือไม่ 

ค าตอบ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ ชีแ้จงว่าสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบในเชิงบวกกบับรษิัทจากยอดสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้ โดย
บริษัทยงัสามารถควบคุมตน้ทุนและกระบวนการท างานใหไ้ดม้าตรฐานและมีความปลอดภยั 
นอกจากนี ้บรษิัทใหค้วามส าคญัตอ่การควบคมุและแผนการรบัมือสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการก าหนดมาตรการส าหรบัพนกังาน
ภายในองค์กร เรื่องการส่ือสาร และการประสานงานกับภายนอกองค์กรทั้งลูกค้า  
ซพัพลายเออร ์(Supplier) และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น มาตรการการท างานจากที่
บ้าน (Work from Home) การท าความสะอาดฆ่าเชื ้อภายในโรงงานเป็นประจ า การ
เปล่ียนแปลงชดุและอปุกรณบ์างอย่างเพื่อความปลอดภยั และการใชแ้อพพลิเคชั่นเพื่อตดิตาม
การเดินทางของพนักงาน อีกทั้ง บริษัทไดม้ีการติดตามสถานการณ์อย่างใกลช้ิด เพื่อเร่ง
ด าเนินการปรับตัวใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น บริษัทจึงค่อนขา้ง
มั่นใจว่า สถานการณก์ารแพรร่ะบาดจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อบรษิัทไม่มาก 

ค าถาม นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนจะลงทุนใน  
บรษิัทสตารท์อพั (Startup company) เพิ่มเติมหรือไม่ในปีนี ้

 ค าตอบ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ตามกลยุทธ์ดา้นการลงทุนของบริษัท บริษัทจะไม่มีการ
ลงทุนในบริษัทสตารท์อัพ (Startup company) โดยตรง เนื่องจากบริษัทไม่ใช่บริษัทลงทุน 
(Investment company) อย่างไรก็ตาม การลงทนุของบรษิัทจะเป็นการลงทนุผ่านกองทุน เช่น 
กองทนุ Unovis ซึ่งเป็นกองทนุสนบัสนนุบรษิัทสตารท์อพั (Startup company) เก่ียวกบัโปรตนี
ทางเลือกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง โดยบริษัทคาดว่าการเขา้ร่วมลงทุนในกองทุนนีเ้พื่อเปิด
โอกาสใหบ้ริษัทน าความรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านความร่วมมือกับบริษัทในเครือของ
กองทนุ มาปรบัใชเ้พื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจ 

ค าถาม นางสาวสพุีรณัฐ กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า ยอดขายของสินคา้ Prime Labs 
เป็นอย่างไร และจะน ามาจ าหน่ายในประเทศไทยบา้งหรือไม่ 

ค าตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี ้แจงว่าสินคา้ Prime Labs ถือเป็นสินค้าอันดับหนึ่ง ในหมวด 
Testosterone Supplement บนแพลตฟอรม์ Amazon ซึ่งยอดขายในไตรมาส 1 ของปี 2564 
คาดว่าลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ยเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการบริหารและ
การเปล่ียนกลยุทธ์ด้านการตลาด ทั้งนี ้ในไตรมาส 2 ของปี 2564 Prime Labs จะออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ ชื่อ Prime Labs Pro ส าหรบัลกูคา้ที่ประกอบธุรกิจเฉพาะทาง (Professional) 
โดยเฉพาะ บรษิัทคาดว่ารายไดท้ัง้ปีของ Prime Labs จะเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณไ์ว ้
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 ส าหรบัการน า สินคา้ Prime Labs เขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทย ขณะนี ้บรษิัทยงัอยู่ระหว่าง
การขออนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี ้ บริษัทยังมีแผนที่จะ
กระจายสินคา้ดงักล่าวไปในภมูิภาคอาเซียนดว้ย  

ค าถาม นายวุฒิพงศ ์น่ิมนวลผ่อง ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่าตลาด Plant-based ทั่วโลกใน
ปัจจุบัน มีมูลค่าประมาณเท่าไร และในระยะยาว บริษัทตอ้งการมีส่วนแบ่งทางการตลาด 
(Market share) ประมาณเท่าไร 

ค าตอบ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรม Plant-based (รวมทุกหมวด
สินคา้) คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 7,000 – 8,000 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เติบโตจากปีก่อนหนา้
ประมาณรอ้ยละ 30 – 40 และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทไดม้ีการพัฒนา
สินคา้ ในกลุ่ม Plant-based ในหลายหมวดสินคา้ รวมทั้ง หมวดสินคา้ทดแทนเนือ้ โดยมี
ประมาณกว่า 30 รายการ (SKU) บริษัทไดด้  าเนินกลยุทธ์ 5 ดา้นเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ
ไดแ้ก่ ดา้นวัตถุดิบที่แตกต่าง ดา้นเทคโนโลยีการผลิต ดา้นโรงงาน ดา้นการรับรูต้ราสินคา้ 
(Brand) และการสรา้งประสบการณใ์หแ้ก่ลูกคา้ (Experience store) ทั้งนี ้บริษัทคาดว่าจะ
สามารถเพิ่มสดัส่วนการตลาดในอตุสาหกรรม Plant-based อย่างมีนยัส าคญั ภายใน 3 – 4 ปี
ขา้งหนา้ 

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรม Plant-based มีแนวโนม้ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง และมี
สินคา้ในหลายหมวดสินคา้ ในดา้นการด าเนินธุรกิจนัน้ บริษัทตอ้งพิจารณารายละเอียดอย่าง
รอบคอบ และหากมีขอ้มลูเพิ่มเติม บรษิัทจะชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบในโอกาสต่อไป 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธาน 
ปิดการประชมุ 

ประธาน กล่าวขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลามาเขา้รว่มประชมุครัง้นี ้ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามหรือ
แสดงความเห็นเพิ่มเติม สามารถสอบถามบริษัทได้โดยตรง และขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน ไดก้รุณาตอบแบบ
ส ารวจความพึงพอใจในครัง้นี ้เพื่อจะไดน้ าผลที่ไดม้าปรบัปรุงต่อไป และขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

ปิดการประชมุเวลา 16.41 น.  
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