รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรู ปแบบเดียว
........................................................................................
วัน และเวลาประชุม
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราช
กาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวบุณฑริกา บุญคา เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่ผดู้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการ
ประชุม”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ และชีแ้ จงให้ท่ีประชุมทราบข้อมูล ของบริษัท ณ ปั จจุบนั ในเบือ้ งต้น
ดังนี ้
บริษัท มีทนุ จดทะเบียน จานวน

1,485,443,157 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จานวน

1,417,654,142 บาท

แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จานวน

1,485,443,157 หุน้

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ

1.00 บาท

บริษัท ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565
(Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้า
ร่วมการประชุม ดังนี ้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม จานวน 8 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด ดังนี ้
1. นางเกศรา มัญชุศรี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับ ดูแ ลกิ จการที่ดีและ
กิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. นายเหยา ก๊ก ตง

กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน

3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่ อ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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4. นายอุดมการ อุดมทรัพย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
การลงทุน และกรรมการตรวจสอบ

5. นายไท่-ชวน หลิน

กรรมการ และกรรมการการลงทุน

6. นายแดน ปฐมวาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
กิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

7. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ ายการเงินและการลงทุน
8. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผูส้ อบบัญชี จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
2. นางสาวยุวมาลย์ พิศวง ผูส้ อบบัญชี จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณัฏฐ์ร ดา เรื อ งวุฒิ ฐิติ กุล จาก บริษั ท เอสซี แ อล นิ ชิ มูร ะ แอนด์ อาซาฮี จ ากัด ท าหน้า ที่ ต รวจสอบการ
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้ง ณ เวลา 14.00 น. ว่ามีจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่ มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรวม 111 ราย นับจานวนหุน้ ที่ถือรวมกันได้ทงั้ สิน้ จานวน 1,035,811,964 หุน้ จากจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จานวน 1,417,654,142 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 73.0652 ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทแล้ว จึงเรียนเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดการประชุม
นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม (“ประธาน”)
ประธาน กล่ า วต้อ นรับ ผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉั น ทะที่ เ ข้า ร่ ว มการประชุม สามัญ ประจ าปี 2565 ของบริษั ท
(“ทีป่ ระชุม” หรือ “การประชุม”) และมอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุมเป็ นผูน้ าเสนอวาระการประชุม
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ปรับรู ปแบบการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามแนวทางที่ทางสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอความร่วมมือ คือ การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ทัง้ นี ้ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่การปรับรูปแบบการ
ประชุม มาตรการ และแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวให้ผถู้ ือหุน้ ทราบแล้ว ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
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หลักทรัพย์ฯ”) และเพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างเรียบร้อย บริษัทจึงขอชีแ้ จงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และ
รายละเอียดแต่ละวาระให้ท่ปี ระชุมรับทราบ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี ้
1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงนัน้ จะนับ 1 หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผูถ้ ือหุน้ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ ผถู้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่ มลงคะแนนตามความประสงค์ได้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี ้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนาคะแนนเสียงผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสียที่ได้รบั มา
หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของฐานเสียงในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเสียแต่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะที่ได้รบั แบบฟอร์ม
การมอบฉันทะเป็ นแบบ ค คือ Custodian ที่ทาหน้าที่ดแู ลหลักทรัพย์ให้กบั นักลงทุนต่างชาติ
สาหรับผูท้ ่ไี ด้รบั มอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผูม้ อบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่
ผูม้ อบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี ้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และการ
ลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในหนังสือมอบฉันทะในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าว เป็ นบัตรเสีย
1) มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณีรบั มอบฉันทะแบบ
ค หรือ คัสโตเดีย้ น
2) มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
3) ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
2. สาหรับหลักเกณฑ์การถามคาถาม เพื่อ ไม่ให้การประชุมมีระยะเวลานานและประหยัดเวลาอันมีค่าของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีคาถามหรือต้องการเสนอความคิดเห็น สามารถทาได้เมื่อสิน้ สุดการนาเสนอในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ขอให้การถาม
คาถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็ นคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ กรณีเป็ นคาถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุม ขอให้ถามเมื่อการพิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิน้ ครบทุกวาระ
ในการถามคาถาม ผูถ้ ือหุน้ สามารถกดปุ่ มยกมือ เพื่อถามคาถาม หรือพิมพ์คาถามในช่องถามคาถาม หากเป็ นการกด
ปุ่ มยกมือ โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมตัวเปิ ดกล้องและไมโครโฟน สาหรับเตรียมพร้อมในการ
ถามคาถามผ่านหน้าจอ เมื่อผูถ้ ือหุน้ ได้สญ
ั ญาณการถามคาถามเรียบร้อยแล้ว จะต้องดาเนินการแจ้งชื่อ และนามสกุล
พร้อมทัง้ ระบุดว้ ยว่า เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เพื่อความครบถ้วนในการจดบันทึกรายงาน
การประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่ถามคาถามแล้ว หากประสงค์จะถามคาถามอีก จะต้องทาตามขัน้ ตอนการถามคาถามอีกครัง้ หนึ่งซึ่งบริษัท
จะกาหนดลาดับให้ใหม่ต่อจากผูถ้ ือหุน้ ท่านอื่น เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ท่านอื่นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วย
กรณีท่ีมีคาถามเพิ่มเติม หรือมีคาถามเป็ นจานวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทจะดาเนินการตอบคาถาม
ของท่านที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนัน้ ๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิน้ ทาง email ตามที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้ลงทะเบียนไว้
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นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทได้จดั ให้มีการบันทึกวิดีทศั น์ภาพการประชุมซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ภาพการประชุม การแสดงความคิดเห็น และคาถามต่าง ๆ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถขอไฟล์บนั ทึกการประชุมครัง้ นีไ้ ด้ทาง
อีเมล ir@nrinstant.com
3. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม ทางบริษัทจะทาการบันทึกคะแนนที่เหลือ
เป็ นเห็นด้วยทัง้ หมดในระบบ หรือผูถ้ ือหุน้ สามารถกลับไปยังหน้า E-Voting เพื่อลงคะแนนล่วงหน้าได้
4. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ ประธาน ขอให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็ น
ผลการนับคะแนนรวมจากผูถ้ ือหุน้ ที่ มาด้วยตนเอง ผูร้ บั มอบฉันทะที่ได้รบั สิทธิให้ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีท่ผี มู้ อบ
ฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผูร้ บั มอบฉันทะ
5. ในกรณีท่ผี ลการลงคะแนนเท่ากัน ประธาน จะทาการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็ นการชีข้ าด
เงือ่ นไขในการอนุมัติในแต่ละวาระ
วาระที่ 2, 3, 4 และ 5 ซึ่งเป็ นกรณีปกติ จะต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7 วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องที่มี
ความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 โดยให้
สิทธิเสนอในเรื่องดังต่อไปนี ้
(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
(2) การเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทกาหนดเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(3) การเสนอคาถามล่วงหน้า
ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด
ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวเชิญนางสาวณัฏฐ์รดา เรืองวุฒิฐิติกุล ผูแ้ ทนของที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท
ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ด
การพิจารณาในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ ป็ นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี
2564 โดยบริษัท ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2564 รายละเอี ย ดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อ มูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One
Report) ซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา
แล้วเห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ โดยมอบหมายให้ นายแดน
ปฐมวาณิ ช ย์ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร (“ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร”) ชี ้แ จงให้ท่ี ป ระชุม ทราบถึ ง
รายละเอียดของวาระนี ้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจา 2564 โดยสาหรับปี 2564
บริษัทดาเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ 4 แนวทางที่เคยแจ้งแก่ผถู้ ือหุน้ ตัง้ แต่เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยครัง้ แรก (IPO) ในปี 2563 ดังนี ้
1) การนาข้อมูลมาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจและเพิ่มรายได้จากช่องทาง E-commerce
โดยสาหรับปี 2564 สัดส่วนรายได้จากช่องทาง E-commerce คิดเป็ นประมาณร้อยละ 13 ของรายได้
รวม
2) การสร้างรากฐานเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับโปรตีนทางเลือก (Plant-based products) เพื่อการเติบโตใน
ระดับโลก
3) การพัฒนาและขยายธุรกิจเดิมของบริษัทในส่วนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องประกอบอาหารและ
เครื่องปรุงรส (Ethnic Food) และผลิตภัณฑ์ท่ที าหน้าที่เฉพาะด้าน (Specialty Food)
4) ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน
ทัง้ นี ้ พัฒนาการที่สาคัญในปี 2564 สรุปได้ดงั นี ้
1) การขยายธุ ร กิ จ และการลงทุน ในส่ ว นของ Ethnic Food และ Specialty Food โดยตั้ง แต่ ไตรมาส
1/2564 ในส่วนของ Ethnic Food มีการเปิ ดตัวสินค้าภายใต้ตราสินค้า “พ่อขวัญ” ซึ่งเป็ นตราสินค้า
ของบริษัทในประเทศไทย :ซึ่งได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีและขณะนีไ้ ด้วางจาหน่ายในห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่ (Supermarket) ทั่วประเทศ โดยสินค้าที่เป็ นตราสินค้าของบริษัทที่มีจาหน่ายในประเทศ
ไทยมี 2 ตราสินค้า ได้แก่ พ่อขวัญ และ แซ่บซู่ และระหว่างไตรมาส 2/2564 และ 3/2564 บริษัทได้เข้า
ลงทุนธุรกิจกัญชงในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจประกอบธุรกิจกัญชงครบ
วงจร อาทิ การนาเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธ์ท่ีมีคุณภาพ พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการ
พัฒนาสิน ค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมรสชาติกัญชง ส่วนในไตรมาสที่ 3/2564 มีการร่วมลงทุน
เพิ่มเติมในบริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จากัด (ชื่อเดิม บริษัท โบทานีสตูดิโอ จากัด) โดยเปลี่ยนแปลง
สายการผลิตของ บริษัท ซิตฟี ้ ดู จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษทั จากเดิมผลิตอาหารประเภท Ethnic
food และนา้ เต้าหู้ เป็ นผลิตอาหารและอาหารทานเล่น สาหรับสัตว์เลีย้ ง เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
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ที่ดิน โรงงาน และ ระบบสาธารณูปโภคที่ จงั หวัดราชบุรีซ่งึ เป็ นโรงงานเดิมที่ซิตฟี ้ ูดมีอยู่แล้ว ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จและเริ่มดาเนินการผลิตได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2565 และในไตรมาสที่ 4/2564 บริษัท
ได้เข้าร่วมเป็ นพันธมิตรกับบริษัท Australis Capital Inc. (AUSA) ซึ่งเป็ น 1 ในบริษัทที่ดาเนินธุรกิจ
ด้านกัญชงขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
2) การลงทุนเพื่อสร้างพืน้ ฐานสาหรับธุรกิจ Plant-based โดยมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมที่เมือง York
ประเทศอังกฤษ การเป็ นพันธมิตรกับกองทุนที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนทางเลือกชัน้ นาของโลกได้แก่กองทุน
Unovis ในไตรมาส 2/2564 เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในการจัดตัง้ บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จากัด (NRPT) ซึ่งเป็ น
โรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืช ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะ
แล้วเสร็จและเปิ ดดาเนินการได้ภายในต้นปี 2566 ส่วนในไตรมาส 3/2564 โรงงาน Plant and Bean
ในประเทศอังกฤษ ได้รบั ใบอนุญาต BRC ทาให้สามารถเริ่มดาเนินการผลิตได้อย่างเต็มที่ และบริษัท
ได้เข้าลงทุนในบริษัท Wicked Foods ซึ่ง ดาเนินธุรกิจขายอาหารและสินค้าโปรตีน จากพืช (plantbased) อย่างครบวงจรในสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายของ Wicked Foods ใน
แถบภูมิภาคเอเชียอีกด้วย สาหรับไตรมาสที่ 4/2564 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท Konscious Foods
ซึ่งดาเนินธุรกิจขายอาหารและสินค้าโปรตีนจากพืช (plant-based) โดยมุ่งเน้นสินค้าประเภทอาหาร
ทะเล (plant-based seafood) ในทวีปอเมริกาเหนือ และในเร็ว ๆ นีก้ าลังจะมีการเปิ ดตัวร้านอาหาร
Alt Eatery จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม Plant-based ซึ่ง ดาเนินการภายใต้บริษัท โนฟ
อีทส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
3) การขยายธุ ร กิ จ E-commerce สร้า งรายได้จ ากช่ อ งทาง E-commerce ให้ม ากขึ น้ โดยในปี 2564
บริ ษั ท ได้เ ข้า ซื อ้ สิ น ทรัพ ย์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ด ้า นอาหารเพื่ อ สุข ภาพชั้น น าที่ ข ายอยู่ บ นแพลตฟอร์ม
Amazon.com ทั้งหมด 3 ตราสินค้า ได้แก่ 1) Prime Labs 2) SOL Trading 3) WellPath และในไตร
มาสที่ 4/2564 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท อินดีม กรุ๊ป จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ในลักษณะแบบ
เครือข่าย (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) หรือ Network Marketing และ มีการจาหน่ายสินค้า
ผ่านระบบเครือข่ายนักธุรกิจ มีฐานสมาชิกกว่า 3 แสนรายทั่วประเทศ
สาหรับข้อมูลทางการเงินที่สาคัญในปี 2564 สรุปได้ดงั นี ้
• รายได้จากการขาย จานวน 2,100 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 49.1
• กาไรสุทธิตามปกติ (Normalized Net Profit) จานวน 359 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกาไรจากการ
จาหน่ายเงินลงทุนบางส่วน
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รายได้
รายได้จากการขายในปี 2564 เท่ากับ 2,100 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 49 จากปี 2563 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้
จากรายได้ของผลิตภัณฑ์ Ethnic/Specialty และรายได้จากช่องทาง E-commerce เป็ นหลัก และแม้ว่าจะ
มีสถานการณ์ดา้ นการขนส่งระหว่างประเทศและการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่บริษัทได้บริหารจัดการ
ผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพทาให้ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก โดยรายได้อาจมีการเลื่อนการรับรูไ้ ปบ้าง
แต่ไม่กระทบในส่วนของค่าใช้จ่ายเพราะเป็ นการขายแบบ Free ON Board (FOB) เป็ นส่วนใหญ่
สัดส่วนรายได้ตามภูมิภาค
รายได้จากต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 85.9 และจากภายในประเทศร้อยละ 14.1 โดยในส่วนของรายได้จาก
ต่ า งประเทศส่ ว นใหญ่ ม าจากประเทศสหรัฐ อเมริ ก าถึ ง ร้อ ยละ 47 บริ ษั ท คาดว่ า ตลาดในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับทวีปยุโรป ซึ่งความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เพิ่มขึน้ เช่นกัน บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึน้
สัดส่วนรายได้ตามหมวดผลิตภัณฑ์
หมวดผลิตภัณฑ์
1 Ethnic and specialty Food
2 E-commerce
2 Plant-based Food
3 Functional Product

สัดส่วน (ร้อยละ)
77
18
3
1

กาไรขั้นต้น
กาไรขัน้ ต้นของปี 2564 เท่ากับ 817 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า ร้อยละ 88 และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อย
ละ 38.9 เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 30.8 ในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้เพิ่มมากขึน้ ค่าเงินบาทอ่อนค่า
และสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ E-commerce ซึ่งมีกาไรขัน้ ต้นสูง เพิ่มมากขึน้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 632 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากธุรกิจ E-commerce ที่มีสดั ส่วนมากขึน้
และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ตามปกติ (Normalized
EBITDA)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย จากการดาเนินงานปกติ เท่ากับ
546 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2563 ร้อยละ 69.4 เป็ นผลมาจากรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึน้ การอ่อนค่า
ของค่าเงินบาท และกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
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กาไรสุทธิตามปกติ (Normalized Net Profit)
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติ เท่ากับ 358 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 42.4 จากปี ก่อนหน้า ซึ่งเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับ Normalized EBITDA
จากเป้ า หมายของบริ ษั ท ในการก้า วไปสู่ Food for future บริ ษั ท ได้เ ข้า ร่ ว มลงทุ น ในบริ ษั ท Start up
ค่อนข้างมาก ซึ่ง จากการลงทุนดังกล่าว บริษัทได้รบั ประโยชน์ ไม่เพียงแต่มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังได้บุคลากรที่มีความสามารถ ได้ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนามา
ปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจและสร้างการเติบโต
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,662 ล้านบาท
หนีส้ ินรวม 1,809 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 2,853 ล้านบาท มีอตั ราส่วนทางการเงินในระดับที่น่า
พอใจ อย่างเช่น อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity ratio) เท่ากับ 0.6 เท่า
แนวโน้มธุรกิจในปี 2565
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ทาให้ผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาประกอบอาหารเองที่ท่ีพักอาศัยมากขึน้ ทาให้ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเพิ่มสูงขึน้ อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายที่เผชิญกันทั่วโลก อย่างเช่น ปั ญหา
ด้า นการขนส่ ง และภาวะเงิน เฟ้อ ส่ ว นธุ ร กิ จ Plant-based ที่ อ าจมี การชะลอตัวเล็ กน้อ ยในปี ท่ีผ่านมา
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้รา้ นอาหารส่วนมากหยุดให้บริการ คาดว่าจะกลับมาเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง จากการผ่อนคลายของสถานการณ์ COVID-19
นอกจากนี ้ บริษัทให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ลดภาวะโลกร้อน พร้อมตัง้ เป้าหมายไปสู่
การเป็ น “Clean Food Tech Company” โดยวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขัน้ ตอนตลอดทัง้
ห่วงโซ่อุปทานตัง้ แต่การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตร การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การ
ขนส่ง ซึ่งการลงทุนในเหมือง Bitcoin เป็ นส่วนเสริมปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีเกิดผล
สัมฤทธิทางการเงินที่ดีขึน้ โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดตัง้ หน่วยงาน Decarbonization มาเพื่อศึกษาและ
ดูแลจัดการทางด้านนีโ้ ดยเฉพาะ และหลังจากบริษัทได้รบั การรับรองโรงงานอาหารที่มีความเป็ นกลางทาง
คาร์บอน หรือ Carbon Neutral มา 3 ปี ติดต่อกัน เป้าหมายต่อไปได้แก่การเป็ นโรงงานอาหารที่มีการปล่อย
คาร์บอนเป็ นลบ หรือ Negative Emission
สาหรับปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นดาเนินกลยุทธ์ท่ีสาคัญในการสร้างการเติบโตขึน้ ในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะทาให้รายได้ในปี 2565 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 50 – 70 จากปี 2564 โดยสรุปดังนี ้
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1) การสร้า งรายได้เ พิ่ ม จากธุ ร กิ จ เดิ ม ของบริ ษั ท ได้แ ก่ Ethnic และ Functional Foods ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ รวมไปถึงการนา Non-Fungible Token หรือ NFT มาปรับใช้สาหรับการตลาดในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ และการรับรูร้ ายได้ของธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้ ง
2) ธุรกิจ E-commerce มีแผนการซือ้ ผลิตภัณฑ์ชั้นนาที่ขายบนอีคอมเมิรซ์ แพลตฟอร์ม (E-commerce
platform) อย่างเช่น แพลตฟอร์ม Amazon เพิ่มเติม
3) ธุรกิจ Plant-based คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มเติมจากการรับรูร้ ายได้และส่วนแบ่งกาไรจากบริษัท
Plant & Bean ในประเทศอังกฤษ บริษัทร่วมทุน NRPT ในประเทศไทย และบริษัท Nove Eats
4) ความเป็ นไปได้ในการรับรู ผ้ ลตอบแทนจากการบริห ารเงิน ลงทุน ของ Corporate Venture Capital
(CVC)
สาหรับงบลงทุนระหว่างปี 2565 – 2566 ประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการลงทุนในธุรกิจ
E-commerce และการลงทุนเพื่อสร้างพืน้ ฐาน decarnonization ecosystem เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
อนาคต
ภายหลัง การรายงานของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร ประธานแจ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพิ่ ม เติ ม ว่ า บริ ษั ท ให้
ความสาคัญในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่มี การทุจริตคอร์รัปชันทุกรู ปแบบ โดยบริษัท ได้
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชัน ของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2564 และได้รบั การตอบรับจาก CAC เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 โดยอยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อ
ยื่นขอการรับรองต่อไป
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ผดู้ าเนินการประชุมดาเนินการการประชุมต่อไป
มติทปี่ ระชุม
วาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธาน มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงินและการลงทุน
(“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงินและการลงทุน”) ชีแ้ จงให้ท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดของ
วาระนี ้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงินและการลงทุน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ ป็ นการพิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทได้จดั ทางบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1
One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่าน
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การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสาระสาคัญของงบการเงินประจาปี
2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

รวมสินทรัพย์
รวมหนีส้ ิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

2564

2563

4,662
1,809
2,853

3,358
784
2,574

การเปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
ร้อยละ
1,304
39
1,205
131
279
11

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
การเปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
ร้อยละ
692
49

2564

2563

รายได้จากการขาย

2,100

1,408

รวมรายได้

2,318

1,444

874

61

กาไรสาหรับปี

221

124

97

78

กาไรต่อหุน้

0.16

0.11

0.05

48

ประธานแสดงความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ซักถามหรือแสดงความเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน และชีแ้ จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
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เห็นด้วย
1,035,891,961 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
3 เสียง
ไม่นามาคานวณ
หมายเหตุ: ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ คิดเป็ นคะแนนเสียงเพิ่มขึน้ จานวน 80,000 เสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2564
ประธาน มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงินและการลงทุน ชีแ้ จงให้ท่ีประชุมทราบถึง
รายละเอียดของวาระนี ้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงินและการลงทุน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 45 ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงินกาไร และตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินสารองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทัง้ นีบ้ ริษัทมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลแก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ภายหลังการหักทุนสารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย
และเงินสารองอื่น (ถ้ามี)
▪ การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 11 ล้านบาท
รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 5.37 ของเงินกาไรสุทธิประจาปี 2564 อนึ่ง ภายหลัง
จากการจัดสรรกาไรดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีเงินสารองตามกฎหมายจานวน 41.40 ล้านบาท
▪ การจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2564 โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.041
บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 58,123,819.82 บาท โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้
ทัง้ นี ้ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั หุน้ ปั นผลและเงินปั นผล (Record date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565
และกาหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2564 เป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามรายละเอียดข้างต้น ทัง้ นี ้ การจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัท

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน)

Register Number : 0107562000483
TAX ID : 0107562000483
Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110
Tel: (6634) 849-576-80
Fax: (6634) 849 586
Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6th floor, Ploen Chit Road,
Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527
Facebook : NRFThailand
Website : https://www.nrinstant.com

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี : 0107562000483
สำนักงำนใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแครำย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 74110
โทรศัพท์: (6634) 849-576-80
โทรสำร: (6634) 849 586
สำนักงำนกรุงเทพฯ: 518/5 อำคำรมณียำ เซ็นเตอร์ ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสำร (6626) 520 527
เฟซบุ๊ก : NRFThailand
เว็บไซต์ : https://www.nrinstant.com
11

ประธานเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะ
ซักถามหรือแสดงความเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน และชีแ้ จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
1,035,891,961 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
3 เสียง
ไม่นามาคานวณ
หมายเหตุ: ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2565
ประธานชีแ้ จงว่าเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ
38 ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
ทุ ก ปี โดยการเลื อ กตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะเลื อ กตั้ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ค นเดิ ม อี ก ก็ ไ ด้ นอกจากนี ้ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชี เมื่อผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทรวมแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ รวมทัง้ ต้องเว้นวรรคผูส้ อบบัญชีรายนัน้ เป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน จึงจะสามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายนัน้ กลับมาเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ได้ โดยปั จจุบัน ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ าต
ทะเบียนเลขที่ 6287 จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งทาหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทมาเป็ นเวลา 2 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ในการนี ้ นายเหยา ก๊ก ตง ประธานกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการ
ตรวจสอบ รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบแทน เป็ นภาษาไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ ความพร้อม
ของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ ความเป็ นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีท่ีผูส้ อบ
บัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี มีความเป็ นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีท่เี หมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. เห็นชอบแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังนี ้
▪ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6287 และ/หรือ
▪ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
▪ นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ
▪ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5313
ทัง้ นี ้ กรณีท่ผี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
2. ให้ความเห็นชอบกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2565 และ
ค่ า สอบทานรายไตรมาสเป็ น เงิ น 5,760,000.00 บาท ทั้ง นี ้ ค่ า ตอบแทนดัง กล่ า วยัง ไม่ ร วม
ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ค่ า บริ ก ารอื่ น (Non-Audit Fee) และค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น งานอื่ น (Out of
Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จาเป็ นตามที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร
เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิท่วั ไป
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2565 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2564
รายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงิน
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จากัด
บริษัท ซิตีฟ้ ดู จากัด
บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จากัด (ชื่อเดิม บริษัท แซ่บซู่ จากัด)
บริษัท รูท เดอะ ฟิ วเจอร์ จากัด
บริษัท โนฟ อีทส์ จากัด
บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด
บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จากัด
บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิ ตอล จากัด
บริษัท อินดีม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท พีบีบี โฮลดิง้ ส์ จากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายดาเนินการอื่นของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

ปี 2565
2,950,000
400,000
700,000
100,000
70,000
230,000
70,000
400,000
290,000
100,000
350,000
100,000
5,760,000
ตามที่จ่ายจริง

ปี 2564
2,500,000
400,000
700,000
100,000
70,000
150,000
70,000
70,000
4,060,000
18,867.98

ประธานแสดงความเห็ น ของคณะกรรมการเพิ่ มเติม ว่า คณะกรรมการมีมติ เห็น ชอบกับ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษัทและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 โดยแต่งตัง้ บริษัท สานักงาน อีวาย
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จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้นและกาหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทร่วม ประจาปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็ นเงินรวม 5,760,000.00 บาท
ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนิ น งานอื่ น (Out of Pocket Expenses) ซึ่ง จะเบิก จ่ายเท่า ที่จาเป็ นตามที่ เกิด ขึน้ จริง เช่ น ค่ า ใช้จ่าย
เดินทาง ค่าเอกสาร เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิท่วั ไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทขยายธุรกิจ เปิ ด
บริษัทระหว่างปี ขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทย่อยนัน้ ๆ พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีดงั กล่าวด้วย
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะ
ซักถามหรือแสดงความเห็น ผูด้ าเนินการประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน และชีแ้ จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
1,035,891,961 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
3 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นามาคานวณ
หมายเหตุ: ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้
วาระที่ 5

่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ
ประธานชีแ้ จงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนด
ว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ น
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้กบั ส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
1 นางเกศรา มัญชุศรี

2 นายเหยา ก๊ก ตง

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ชื่อ
ตาแหน่ง
3 นายแดน ปฐมวาณิชย์ กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งเมื่อพ้นกาหนดเวลาข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือ
หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ดาเนินการสรรหา
กรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี มีภาวะ
ผูน้ า มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีทศั นคติท่ดี ีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพอ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็ นอิสระของกรรมการ
อิสระในเรื่องของประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
เลือกตัง้ กรรมการและกรรมการอิสระที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ ง
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนเสียได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทนเสนอ ซึ่ง เป็ น ไปตามกระบวนการสรรหาที่ คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดไว้แ ละจากการ
พิ จ ารณากลั่น กรองคุณ สมบัติข องกรรมการที่ ได้รับ การเสนอชื่อเป็ น รายบุค คลอย่ างละเอี ยดรอบคอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รบั การเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเหมาะสม
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และ
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้ นางเกศรา มัญชุศรี นายเหยา ก๊ก ตง และนายแดน ปฐม
วาณิชย์ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยการลงคะแนนในวาระนี ้ เป็ นการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
เป็ นรายบุคคล
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
ซักถามหรือแสดงความเห็น ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน และชีแ้ จงว่า สาหรับ
วาระที่ 5 นี ้ จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ผูด้ าเนินการประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการ
ทัง้ 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการลงมติเป็ นการชั่วคราว
่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ ได้ออกจากทีป่ ระชุม
กรรมการทีพ
ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอประวัติกรรมการทัง้ 3 ท่าน และขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้
ดังนี ้
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. นางเกศรา มัญชุศรี เป็ นกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
1,035,891,961
ไม่เห็นด้วย
3
บัตรเสีย
0
งดออกเสียง
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
0.0000
0.0000

2. นายเหยา ก๊ก ตง เป็ นกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
1,035,891,961
ไม่เห็นด้วย
3
บัตรเสีย
0
งดออกเสียง
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
0.0000
0.0000

3. นายแดน ปฐมวาณิชย์ เป็ นกรรมการ
เห็นด้วย
1,035,891,961 เสียง
ไม่เห็นด้วย
3 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
หมายเหตุ: ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
0.0000
0.0000

ผู้ดาเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าสูท่ ปี่ ระชุม
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วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
ประธานมอบหมายผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงรายละเอียดของวาระนี ้
ผู้ด าเนิ น การประชุมชี ้แ จงว่ า เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามมาตรา 90 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ทมหาชนจากัด ที่
กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะ
พิจารณา
โดยนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทคานึงถึงความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ค วาม
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้
กรรมการมีคณ
ุ ภาพและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผถู้ ือหุน้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565 โดยยึด
นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ดังนี ้
1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม ไม่เกิน 8,160,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน รายละเอียด ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน
ปี 2565
ปี 2564

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการบริษัท
• กรรมการที่เป็ นผูบ
้ ริหาร

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบ

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

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

30,000 บาท / เดือน

30,000 บาท / เดือน

20,000 บาท / เดือน
ไม่มี

20,000 บาท / เดือน
ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการที่เป็ นผูบ
้ ริหาร
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ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน
ปี 2565
ปี 2564

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการการลงทุน
• ประธานกรรมการการลงทุน
• กรรมการการลงทุน
• กรรมการที่เป็ นผูบ
้ ริหาร
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• กรรมการที่เป็ นผูบ
้ ริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการที่เป็ นผูบ
้ ริหาร

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

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

30,000 บาท / เดือน

30,000 บาท / เดือน

20,000 บาท / เดือน

20,000 บาท / เดือน

ไม่มี

ไม่มี

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

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

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานในสภาวการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความต้องการของบริษัทที่
กาลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรม
เดียวกัน เพื่อเป็ นการส่งเสริมการปฏิบตั ิ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 จะไม่เกินวงเงิน 8,160,000.00 บาท และให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ื อหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
ซักถามหรือแสดงความเห็น ผูด้ าเนินการประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน และชีแ้ จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม สรุปผลได้ดงั นี ้
NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน)

Register Number : 0107562000483
TAX ID : 0107562000483
Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110
Tel: (6634) 849-576-80
Fax: (6634) 849 586
Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6th floor, Ploen Chit Road,
Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527
Facebook : NRFThailand
Website : https://www.nrinstant.com

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี : 0107562000483
สำนักงำนใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแครำย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 74110
โทรศัพท์: (6634) 849-576-80
โทรสำร: (6634) 849 586
สำนักงำนกรุงเทพฯ: 518/5 อำคำรมณียำ เซ็นเตอร์ ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสำร (6626) 520 527
เฟซบุ๊ก : NRFThailand
เว็บไซต์ : https://www.nrinstant.com
18

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุม ดังนี ้
เห็นด้วย
1,035,891,961 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
3 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
หมายเหตุ: ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
ประธานมอบหมายผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงรายละเอียดของวาระนี ้
ผู้ดาเนินการประชุมชีแ้ จงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบันและครอบคลุมไปจนถึงการ
กิจกรรมการดาเนินธุรกิจที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ของ
บริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยเพิ่ม
วัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ รวมเป็ นวัตถุประสงค์ทงั้ สิน้ 52 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี ้
ข้อ 52 การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั รวมถึงไม่จากัดเพียงการขุด ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทลั
จากนัน้ ประธานได้เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารอธิบายข้อมูลเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุน้ ว่าเหตุผลที่บริษัท ซึ่งอยู่
ในธุรกิจอาหารเข้ามาทาในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทลั เพราะบริษัทเห็นว่าเทคโนโลยี Blockchain คืออนาคต
ของการสร้างความโปร่งใสในการผลิต การจัดซือ้ และการเพาะปลูกวัตถุดิบ ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่มีการนามา
ประยุกต์ใช้แล้วในต่างประเทศ รวมถึง Non-Fungible Token (NFT) ที่เป็ นเครื่องมือที่นามาใช้ทางการตลาด
และสร้างความน่าสนใจให้แก่ผบู้ ริโภคและพันธมิตร ขับเคลื่อนกาไรของบริษัทได้ และยังสร้างความสามารถ
ในการทาการตลาด
ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั เรื่องสินทรัพย์ดิจิทลั เป็ นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่จี ะนามาใช้เป็ นเครื่องมือใน
การเสริมสร้างการทางานของบริษัทให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึน้ และทันต่อโลกและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ขององค์กร
ประธานแสดงความเห็นคณะกรรมการว่าคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายใต้
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดข้างต้น
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น
คาถาม

คาตอบ

นาย กรดิษฐ์ มาลฮอตรา ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั ที่มี
ความเสี่ยงนัน้ ทางบริษัทได้มีการศึกษาหรือแต่งตัง้ ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาในเรื่องนีแ้ ล้วหรือไม่
อย่ า งไร และการลงทุน นั้น จะด าเนิ น การโดยกรรมการท่ า นหนึ่ ง ท่ า นใด หรื อ โดยมติ ข อง
คณะกรรมการของบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั ของบริษัทไม่ได้ดาเนินการเพื่อ
การเก็ ง ก าไร แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท อาจมี ก ารออก Non-Fungible Token (NFT) เพื่ อ
การตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทดาเนินธุรกิจการส่งออกซึ่งในปั จจุบัน
นวัตกรรมเรื่อง NFT นั้นเป็ นที่นิยมมากในต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าบริษัท ไม่ได้
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั แต่เป็ นการใช้สินทรัพย์ดิจิทลั เพื่อส่งเสริมการดาเนินธุรกิจ สาหรับการ
ลงทุนด้าน Blockchain จะเป็ นการลงทุนที่ระบบ เช่น การออก Blockchain ให้เกษตรกร และ
Supplier ใช้งาน โดยปั จจุบันบริษัทได้มีการจ้างที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
ศึกษาการดาเนินงานดังกล่าว
ประธาน ชี ้แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ด าเนิ น การในเรื่ อ งสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทั ล นั้ น เพื่ อ เป็ น
องค์ป ระกอบในการท างาน และใช้เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ น ส่ ว นเสริม
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงไม่ใช่การลงทุน โดยตรง แต่เป็ นการสร้างประโยชน์และส่งเสริมสินค้าและ
บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น้ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
หลากหลายมากขึน้ สาหรับการพิจารณาเรื่องเงินลงทุนนัน้ เป็ นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์
เดียวกันไม่ว่าจะเป็ นสินทรัพย์ดิจิทลั หรือสินทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงการลงทุนทุกประเภท ซึ่งหาก
การอนุมตั ิอยู่ในกรอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแล แต่ถา้ อยู่ใน
กรอบที่ผูบ้ ริหารสามารถดาเนินการได้ จะเป็ นหน้า ที่ของผูบ้ ริหารในการพิจารณา อย่างไรก็
ตาม หากเป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแล และจัดให้
มีท่ปี รึกษาก่อนที่จะเข้าลงทุนตามความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความเห็น เพิ่มเติม ผูด้ าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
และชีแ้ จงเรื่องการลงมติ โดยวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดงั นี ้
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้วย
1,029,497,761 เสียง
ไม่เห็นด้วย
6,361,200 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
งดออกเสียง
33,003 เสียง
หมายเหตุ: ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้
วาระที่ 8

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.3827
0.6141
0.0000
0.0032

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานเปิ ดโอกาสให้กับผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย
ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ผู้ดาเนินการประชุม ชีแ้ จงหลักเกณฑ์ว่า ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 105 ที่กาหนดว่า เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
ระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
หุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิ ด
วาระนีไ้ ว้เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติและได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผูด้ าเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธาน
ปิ ดการประชุม
ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมครัง้ นี ้ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามหรือ
แสดงความเห็นเพิ่มเติม สามารถสอบถามบริษัทได้โดยตรง และขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ได้กรุ ณาตอบแบบ
สารวจความพึงพอใจในครัง้ นี ้ เพื่อจะได้นาผลที่ได้มาปรับปรุงต่อไป และขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ปิ ดการประชุมเวลา 15.47 น.

ลงชื่อ

– นางเกศรา มัญชุศรี(นางเกศรา มัญชุศรี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ – นางสาวบุณฑริกา บุญคา – เลขานุการบริษัท และ
(นางสาวบุณฑริกา บุญคา) ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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