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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
........................................................................................ 

วัน และเวลาประชุม 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิัท เอ็นอาร ์ อนิสแตนท ์ โปรดิวซ ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ประชมุเมื่อวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราช
ก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

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

บรษิัท มีทนุจดทะเบียน จ านวน 1,485,443,157 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 1,417,654,142 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,485,443,157 หุน้ 

มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

บริษัท ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 30 มีนาคม 2565 
(Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย ที่เขา้
รว่มการประชมุ ดงันี ้

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

1. นางเกศรา มญัชศุรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
 กิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

2. นายเหยา ก๊ก ตง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน 

3. ดร.ธรรศ อดุมธรรมภกัดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการ
 พฒันาอย่างยั่งยืน 
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4. นายอดุมการ อดุมทรพัย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
 การลงทนุ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายไท-่ชวน หลิน กรรมการ และกรรมการการลงทนุ 

6. นายแดน ปฐมวาณิชย ์ กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการการลงทนุ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและ 
 กิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่
 บรหิาร 

7. นางสาวเพ็ญอไุร ไชยชชัวาล กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการการลงทนุ  และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
 ฝ่ายการเงินและการลงทนุ 

8. นายธีระพงษ์ ลอรชัวี กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม
 เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายปฏิบตัิการ 

ผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขนัธ ์ผูส้อบบญัชี จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

2. นางสาวยวุมาลย ์พิศวง ผูส้อบบญัชี จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

ทีป่รึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวณัฏฐ์รดา เรืองวุฒิฐิติกุล จาก บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ ณ เวลา 14.00 น. ว่ามีจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะมา
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมรวม 111 ราย นบัจ านวนหุน้ที่ถือรวมกนัไดท้ัง้สิน้ จ านวน 1,035,811,964 หุน้ จากจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จ านวน 1,417,654,142 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 73.0652 ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัทแลว้ จึงเรียนเชิญนางเกศรา มญัชศุรี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชมุ 

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม (“ประธาน”) 

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจ าปี 2565 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
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หลักทรัพยฯ์”) และเพื่อใหก้ารประชมุด าเนินไปอย่างเรียบรอ้ย บริษัทจึงขอชีแ้จงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และ
รายละเอียดแต่ละวาระใหท้ี่ประชมุรบัทราบ โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

1. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงนัน้ จะนบั 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง ผูถื้อหุน้ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กดปุ่ มลงคะแนนตามความประสงคไ์ด้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

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 ดงันี ้คือ 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 าเสนอในวาระนัน้  ๆ ทัง้นี ้ขอใหก้ารถาม
ค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ กรณีเป็นค าถามอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ
ประชมุ ขอใหถ้ามเมื่อการพิจารณาวาระต่าง ๆ เสรจ็สิน้ครบทกุวาระ 

ในการถามค าถาม ผูถื้อหุน้สามารถกดปุ่ มยกมือ เพื่อถามค าถาม หรือพิมพค์ าถามในช่องถามค าถาม หากเป็นการกด
ปุ่ มยกมือ โปรดรอการติดต่อกลับจากเจา้หนา้ที่ เพื่อเตรียมตวัเปิดกลอ้งและไมโครโฟน ส าหรบัเตรียมพรอ้มในการ
ถามค าถามผ่านหนา้จอ เมื่อผูถื้อหุน้ไดส้ญัญาณการถามค าถามเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งด าเนินการแจง้ชื่อ และนามสกลุ 
พรอ้มทัง้ระบดุว้ยว่า เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อความครบถว้นในการจดบนัทึกรายงาน
การประชมุ  

ผูถื้อหุน้ที่ถามค าถามแลว้ หากประสงคจ์ะถามค าถามอีก จะตอ้งท าตามขัน้ตอนการถามค าถามอีกครัง้หนึ่งซึ่งบรษิัท
จะก าหนดล าดบัใหใ้หม่ต่อจากผูถื้อหุน้ท่านอื่น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่านอื่นไดม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็นดว้ย 

กรณีที่มีค  าถามเพิ่มเติม หรือมีค าถามเป็นจ านวนมาก เพื่อรกัษาเวลาในการประชุม บริษัทจะด าเนินการตอบค าถาม
ของท่านท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุนัน้ ๆ ภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้ ทาง email ตามที่ท่านผูถื้อหุน้ไดล้งทะเบียนไว ้
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นอกจากนี ้เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกวิดีทศันภ์าพการประชมุซึ่งจะแสดงใหเ้ห็นถึง
ภาพการประชมุ การแสดงความคิดเห็น และค าถามต่าง ๆ 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 
วาระที่ 2, 3, 4 และ 5 ซึ่งเป็นกรณีปกติ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 6 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุ 

วาระที่ 7 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

นอกจากนี ้เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 10 มกราคม 2565 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอเรื่องที่มี
ความส าคญัและเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกจิการ เพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 โดยให้
สิทธิเสนอในเรื่องดงัต่อไปนี ้ 

(1) การเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
(2) การเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามที่บรษิัทก าหนดเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
(3) การเสนอค าถามล่วงหนา้ 

ผลปรากฏว่าเมื่อพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวเขา้มาแต่อย่างใด 

ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวเชิญนางสาวณัฏฐ์รดา เรืองวุฒิฐิติกุล ผูแ้ทนของที่ปรกึษากฎหมายที่เขา้ร่วมประชุม 
ท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงและการด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคับของ
บรษิัท 

ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวเชิญนางเกศรา มญัชุศรี ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิด
การพิจารณาในวาระต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 ประธาน แจง้ต่อที่ประชมุว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 

2564 โดยบริษัท ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) โดยคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ โดยมอบหมายให ้นายแดน 
ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ชี ้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง
รายละเอียดของวาระนี ้

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานต่อที่ประชมุ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ า 2564 โดยส าหรบัปี 2564 
บรษิัทด าเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธ ์4 แนวทางที่เคยแจง้แก่ผูถื้อหุน้ตัง้แตเ่ขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยครัง้แรก (IPO) ในปี 2563 ดงันี ้
1) การน าขอ้มลูมาใชเ้พื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและเพิ่มรายไดจ้ากช่องทาง E-commerce 

โดยส าหรบัปี 2564 สดัส่วนรายไดจ้ากช่องทาง E-commerce คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 13 ของรายได้

รวม 

2) การสรา้งรากฐานเก่ียวกับธุรกิจเก่ียวกับโปรตีนทางเลือก (Plant-based products) เพื่อการเติบโตใน

ระดบัโลก 

3) การพัฒนาและขยายธุรกิจเดิมของบริษัทในส่วนของผลิตภัณฑเ์ก่ียวกับเครื่องประกอบอาหารและ

เครื่องปรุงรส (Ethnic Food) และผลิตภณัฑท์ี่ท  าหนา้ที่เฉพาะดา้น (Specialty Food) 

4) ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกิจดว้ยความยั่งยืน  

ทัง้นี ้พฒันาการท่ีส าคญัในปี 2564 สรุปไดด้งันี ้
1) การขยายธุรกิจและการลงทุนในส่วนของ Ethnic Food และ Specialty Food โดยตั้งแต่ไตรมาส 

1/2564 ในส่วนของ Ethnic Food มีการเปิดตัวสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ “พ่อขวัญ” ซึ่งเป็นตราสินคา้

ของบริษัทในประเทศไทย :ซึ่งไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีและขณะนีไ้ดว้างจ าหน่ายในหา้งคา้ปลีก

ขนาดใหญ่ (Supermarket) ทั่วประเทศ โดยสินคา้ที่เป็นตราสินคา้ของบริษัทที่มีจ าหน่ายในประเทศ

ไทยมี 2 ตราสินคา้ ไดแ้ก่ พ่อขวญั และ แซ่บซู่ และระหว่างไตรมาส 2/2564 และ 3/2564 บริษัทไดเ้ขา้

ลงทนุธุรกิจกญัชงในบรษิัท โกลเดน้ ไตรแองเกิล เฮลท ์จ ากดั ซึ่งด าเนินธุรกิจประกอบธุรกิจกญัชงครบ

วงจร อาทิ การน าเขา้เมล็ดกญัชงสายพนัธท์ี่มีคุณภาพ พฒันาการปลกูและสกัดกัญชง ตลอดจนการ

พัฒนาสินคา้อาหารและเครื่องดื่มที่ผสมรสชาติกัญชง ส่วนในไตรมาสที่ 3/2564 มีการร่วมลงทุน

เพิ่มเติมในบริษัท โบทานี เพ็ทแคร ์จ ากัด (ชื่อเดิม บริษัท โบทานีสตูดิโอ จ ากัด) โดยเปล่ียนแปลง

สายการผลิตของ บรษิัท ซิตีฟ้ดู จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทั จากเดิมผลิตอาหารประเภท Ethnic 

food และน า้เตา้หู ้เป็นผลิตอาหารและอาหารทานเล่นส าหรบัสัตวเ์ลีย้ง เพื่อใชป้ระโยชนส์ูงสุดจาก
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ที่ดิน โรงงาน และ ระบบสาธารณูปโภคที่จงัหวดัราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานเดิมที่ซิตีฟู้ดมีอยู่แล้ว ซึ่งคาดว่า

จะแลว้เสร็จและเริ่มด าเนินการผลิตไดภ้ายในไตรมาส 3 ของปี 2565 และในไตรมาสที่ 4/2564 บริษัท

ไดเ้ข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท Australis Capital Inc. (AUSA) ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจ

ดา้นกญัชงขนาดใหญ่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) การลงทุนเพื่อสรา้งพืน้ฐานส าหรับธุรกิจ Plant-based โดยมีการจัดตั้งศูนยน์วัตกรรมที่เมือง York 

ประเทศองักฤษ การเป็นพนัธมิตรกบักองทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรตีนทางเลือกชัน้น าของโลกไดแ้ก่กองทุน 

Unovis ในไตรมาส 2/2564 เขา้ร่วมลงทุนกับบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในการจดัตัง้บรษิัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จ ากดั (NRPT) ซึ่งเป็น

โรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืช ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนีอ้ยู่ระหว่างก่อสรา้ง คาดว่าจะ

แลว้เสร็จและเปิดด าเนินการไดภ้ายในตน้ปี 2566 ส่วนในไตรมาส 3/2564 โรงงาน Plant and Bean 

ในประเทศองักฤษ ไดร้บัใบอนุญาต BRC ท าใหส้ามารถเริ่มด าเนินการผลิตไดอ้ย่างเต็มที่  และบริษัท

ไดเ้ข้าลงทุนในบริษัท Wicked Foods ซึ่งด าเนินธุรกิจขายอาหารและสินคา้โปรตีนจากพืช (plant-

based) อย่างครบวงจรในสหราชอาณาจักร พรอ้มทั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ Wicked Foods ใน

แถบภูมิภาคเอเชียอีกดว้ย ส าหรบัไตรมาสที่ 4/2564 บริษัทไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัท Konscious Foods 

ซึ่งด าเนินธุรกิจขายอาหารและสินคา้โปรตีนจากพืช (plant-based) โดยมุ่งเนน้สินคา้ประเภทอาหาร

ทะเล (plant-based seafood) ในทวีปอเมริกาเหนือ และในเร็ว ๆ นีก้  าลังจะมีการเปิดตวัรา้นอาหาร 

Alt Eatery จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม Plant-based ซึ่งด าเนินการภายใตบ้ริษัท โนฟ 

อีทส ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท  

3) การขยายธุรกิจ E-commerce สรา้งรายได้จากช่องทาง E-commerce ให้มากขึน้ โดยในปี 2564 

บริษัทได้เข้าซือ้สินทรัพย์ของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพชั้นน าที่ขายอยู่บนแพลตฟอรม์ 

Amazon.com ทั้งหมด 3 ตราสินคา้ ไดแ้ก่ 1) Prime Labs 2) SOL Trading 3) WellPath และในไตร

มาสที่ 4/2564 บรษิัทไดเ้ขา้รว่มลงทนุในบรษิัท อินดีม กรุ๊ป จ ากดั ซึ่งด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ใน

กลุ่มผลิตภัณฑส์กินแคร ์กลุ่มผลิตภัณฑอ์าหารเสริม และกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ในลักษณะแบบ

เครือข่าย (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) หรือ Network Marketing และ มีการจ าหน่ายสินคา้

ผ่านระบบเครือข่ายนกัธุรกิจ มีฐานสมาชิกกว่า 3 แสนรายทั่วประเทศ 

 ส าหรบัขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญัในปี 2564 สรุปไดด้งันี ้

• รายไดจ้ากการขาย จ านวน 2,100 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 49.1  

• ก าไรสทุธิตามปกติ (Normalized Net Profit) จ านวน 359 ลา้นบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากก าไรจากการ

จ าหน่ายเงินลงทนุบางส่วน 
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รายได้ 
รายไดจ้ากการขายในปี 2564 เท่ากับ 2,100 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 49 จากปี 2563 โดยเป็นการเพิ่มขึน้
จากรายไดข้องผลิตภณัฑ ์Ethnic/Specialty และรายไดจ้ากช่องทาง E-commerce เป็นหลกั และแมว้่าจะ
มีสถานการณด์า้นการขนส่งระหว่างประเทศและการแพรร่ะบาดของ COVID-19 แต่บรษิัทไดบ้รหิารจดัการ
ผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพท าใหไ้ม่ไดร้บัผลกระทบมากนกั โดยรายไดอ้าจมีการเล่ือนการรบัรูไ้ปบา้ง 
แต่ไม่กระทบในส่วนของค่าใชจ้่ายเพราะเป็นการขายแบบ Free ON Board (FOB) เป็นส่วนใหญ่ 

สดัส่วนรายไดต้ามภมูิภาค  
รายไดจ้ากต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 85.9 และจากภายในประเทศรอ้ยละ 14.1 โดยในส่วนของรายไดจ้าก
ต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 47 บริษัทคาดว่าตลาดในประเทศ
สหรฐัอเมริกาจะยังเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับทวีปยุโรป ซึ่งความตอ้งการผลิตภัณฑข์องบริษัท
เพิ่มขึน้เช่นกนั บรษิัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อรองรบัความตอ้งการที่เพิ่มขึน้  

สดัส่วนรายไดต้ามหมวดผลิตภณัฑ ์  
 หมวดผลิตภัณฑ ์ สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 Ethnic and specialty Food 77 
2 E-commerce 18 
2 Plant-based Food 3 
3 Functional Product 1 

 ก าไรขั้นต้น 
 ก าไรขัน้ตน้ของปี 2564 เท่ากบั 817 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ รอ้ยละ 88 และมีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ย
ละ 38.9 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 30.8 ในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากรายไดเ้พิ่มมากขึน้ ค่าเงินบาทอ่อนค่า 
และสดัส่วนรายไดจ้ากธุรกิจ E-commerce ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้สงู เพิ่มมากขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 632 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากธุรกิจ E-commerce ที่มีสดัส่วนมากขึน้
และค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากรเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจ 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ตามปกติ (Normalized 
EBITDA) 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จากการด าเนินงานปกติ  เท่ากบั 
546 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 รอ้ยละ 69.4 เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายเพิ่มสูงขึน้ การอ่อนค่า
ของค่าเงินบาท และก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 
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ก าไรสุทธิตามปกติ (Normalized Net Profit) 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ เท่ากับ 358 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 42.4 จากปีก่อนหนา้ ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบั Normalized EBITDA 

จากเป้าหมายของบริษัทในการก้าวไปสู่  Food for future บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท Start up 
ค่อนขา้งมาก ซึ่งจากการลงทุนดงักล่าว บริษัทไดร้บัประโยชน์ ไม่เพียงแต่มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่องแลว้ บริษัทยงัไดบุ้คลากรที่มีความสามารถ ไดค้วามรู ้เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อน ามา
ปรบัใชใ้นการด าเนินธุรกิจและสรา้งการเติบโต 

ฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
บรษิัทมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 4,662 ลา้นบาท 
หนีสิ้นรวม 1,809 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้รวม 2,853 ลา้นบาท มีอตัราส่วนทางการเงินในระดบัที่น่า
พอใจ อย่างเช่น อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity ratio) เท่ากบั 0.6 เท่า  

แนวโน้มธุรกิจในปี 2565 
อตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท าใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมาประกอบอาหารเองที่ที่พักอาศยัมากขึน้ ท าใหค้วาม
ตอ้งการผลิตภณัฑป์รุงอาหารเพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ตามยงัมีความทา้ทายที่เผชิญกนัทั่วโลก อย่างเช่น ปัญหา
ด้านการขนส่ง และภาวะเงินเฟ้อ ส่วนธุรกิจ Plant-based ที่อาจมีการชะลอตัวเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท าใหร้า้นอาหารส่วนมากหยุดใหบ้รกิาร คาดว่าจะกลบัมาเติบโต
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง จากการผ่อนคลายของสถานการณ ์COVID-19 

นอกจากนี ้บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ลดภาวะโลกรอ้น พรอ้มตัง้เป้าหมายไปสู่
การเป็น “Clean Food Tech Company” โดยวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทกุขัน้ตอนตลอดทัง้
ห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่การเพาะปลกูและการเก็บเก่ียวสินคา้เกษตร การผลิตและการแปรรูปผลิตภณัฑ ์การ
ขนส่ง ซึ่งการลงทุนในเหมือง Bitcoin เป็นส่วนเสริมปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหม้ีเกิดผล
สัมฤทธิทางการเงินที่ดีขึน้ โดยในปี 2565 บริษัทไดจ้ัดตัง้หน่วยงาน Decarbonization มาเพื่อศึกษาและ
ดูแลจดัการทางดา้นนีโ้ดยเฉพาะ และหลงัจากบริษัทไดร้บัการรบัรองโรงงานอาหารที่มีความเป็นกลางทาง
คารบ์อน หรือ Carbon Neutral มา 3 ปีติดต่อกนั เป้าหมายต่อไปไดแ้ก่การเป็นโรงงานอาหารที่มีการปล่อย
คารบ์อนเป็นลบ หรือ Negative Emission  

ส าหรบัปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นด าเนินกลยุทธ์ที่ส  าคัญในการสรา้งการเติบโตขึน้ในระดับภูมิภาคและ
ระดบัโลกในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะท าใหร้ายไดใ้นปี 2565 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 50 – 70 จากปี 2564 โดยสรุปดงันี ้
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1) การสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้แก่ Ethnic และ Functional Foods ทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมไปถึงการน า Non-Fungible Token หรือ NFT มาปรบัใชส้ าหรบัการตลาดในภูมิภาค

อเมรกิาเหนือ และการรบัรูร้ายไดข้องธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

2) ธุรกิจ E-commerce มีแผนการซือ้ผลิตภัณฑช์ั้นน าที่ขายบนอีคอมเมิรซ์แพลตฟอรม์ (E-commerce 

platform) อย่างเช่น แพลตฟอรม์ Amazon เพิ่มเติม 

3) ธุรกิจ Plant-based คาดว่าจะมีการขยายตวัเพิ่มเติมจากการรบัรูร้ายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท 

Plant & Bean ในประเทศองักฤษ บรษิัทรว่มทนุ NRPT ในประเทศไทย และบรษิัท Nove Eats 

4) ความเป็นไปไดใ้นการรับรูผ้ลตอบแทนจากการบริหารเงินลงทุนของ  Corporate Venture Capital 

(CVC) 

ส าหรบังบลงทุนระหว่างปี 2565 – 2566 ประมาณ 2,500 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทนุในธุรกิจ 
E-commerce และการลงทนุเพื่อสรา้งพืน้ฐาน decarnonization ecosystem เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
อนาคต 

ภายหลังการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า  บริษัทให้
ความส าคัญในการประกอบธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรร์ัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้
ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2564 และไดร้บัการตอบรบัจาก CAC เมื่อวนัที่ 13 เมษายน 2564 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อ
ยื่นขอการรบัรองต่อไป 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น จึงขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุด าเนินการการประชมุต่อไป 

 มติทีป่ระชุม 
 วาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
 ประธาน มอบหมายให ้นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชชัวาล ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน 

(“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน”) ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของ
วาระนี ้

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน แจง้ต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมตัิงบ
การเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยบรษิัทไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) โดยงบการเงินดงักล่าว ไดผ่้าน
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การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว้  โดยสาระส าคัญของงบการเงินประจ าปี 
2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สรุปไดด้งันี ้

 งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 

  2564 2563 
การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ 

รวมสินทรพัย ์ 4,662 3,358 1,304 39 

รวมหนีสิ้น 1,809 784 1,205 131 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,853 2,574 279 11 
 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิรวม) 

  2564 2563 
การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 2,100 1,408 692 49 

รวมรายได ้ 2,318 1,444 874 61 

ก าไรส าหรบัปี 221 124 97 78 

ก าไรต่อหุน้ 0.16 0.11 0.05 48 

 ประธานแสดงความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาต จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทแลว้  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

  มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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เห็นดว้ย 1,035,891,961 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 3 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึน้ จ านวน 80,000 เสียง 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2564 

 ประธาน มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึง
รายละเอียดของวาระนี ้

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน รายงานต่อที่ประชุมว่า 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
หุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินส ารองประเภทอื่น ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร ทัง้นีบ้รษิัทมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิ ภายหลงัการหกัทุนส ารองต่าง  ๆ  ตามกฎหมาย 
และเงินส ารองอื่น (ถา้มี) 
▪ การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 11 ลา้นบาท 

รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 5.37 ของเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2564 อนึ่ง ภายหลงั
จากการจดัสรรก าไรดงักล่าวแลว้ บรษิัทจะมีเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 41.40 ลา้นบาท 

▪ การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.041 
บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 58,123,819.82 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดไว ้ 

ทัง้นี ้ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัหุน้ปันผลและเงินปันผล (Record date) ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 
และก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดขา้งตน้ ทัง้นี ้การจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราดงักล่าวเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบรษิัท  
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ประธานเปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
เห็นดว้ย 1,035,891,961 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 3 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 ประธานชีแ้จงว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 

38 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัท
ทุกปี  โดยการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี ้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมนุเวียน
ผูส้อบบญัชี เมื่อผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทรวมแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ รวมทัง้ตอ้งเวน้วรรคผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นระยะเวลา
อย่างนอ้ย 5 รอบบญัชีติดต่อกัน จึงจะสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้กลบัมาเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท
ได ้โดยปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 6287 จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งท าหนา้ที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบรษิัทมาเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 ในการนี ้นายเหยา ก๊ก ตง ประธานกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให ้ดร.ธรรศ 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 ้
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1. เห็นชอบแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบรษิัท ตามรายชื่อดงันี ้
▪ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขนัธ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6287 และ/หรือ 
▪ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 
▪ นายกฤษดา เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4958 และ/หรือ 
▪ นางสาวมณี รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313 

ทัง้นี ้กรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หบ้รษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีอื่นของส านกังานท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบรษิัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้  

2. ใหค้วามเห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปี 2565 และ

ค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงิน 5,760,000.00 บาท ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น (Out of 

Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จ  าเป็นตามที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายเดินทาง ค่าเอกสาร 

เป็นตน้ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชงีบการเงินประจ าปี 2565 ในอตัราที่เปรียบเทียบกบัปี 2564 
รายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงิน ปี 2565 ปี 2564 
บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) 2,950,000 2,500,000 

บริษัท โนฟ ฟู้ดส ์จ ากดั 400,000 400,000 
บริษัท ซิตีฟ้ดู จ ากดั 700,000 700,000 
บริษัท เอ็นอารเ์อฟ คอนซูเมอร ์จ ากดั  (ชื่อเดิม บริษัท แซ่บซู่ จ ากดั) 100,000 100,000 
บริษัท รูท เดอะ ฟิวเจอร ์จ ากดั 70,000 70,000 
บริษัท โนฟ อีทส ์จ ากดั  230,000 150,000 
บริษัท ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั 70,000 70,000 
บริษัท โบทานี เพ็ทแคร ์จ ากดั 400,000 - 
บริษัท โกลเดน้ ไตรแองเกิล เฮลท ์จ ากดั 290,000 - 
บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จ ากดั 100,000 70,000 
บริษัท อินดีม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 350,000 - 
บริษัท พีบีบี โฮลดิง้ส ์จ ากดั  100,000 - 

รวม 5,760,000 4,060,000 
ค่าใชจ้่ายด าเนินการอ่ืนของ บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) ตามที่จ่ายจริง 18,867.98 

 
ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิ
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีบริษัทและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 โดยแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย 
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จ ากัดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายละเอียดขา้งตน้และก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีของบรษิัทและบรษิัทรว่ม ประจ าปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงินรวม 5,760,000.00 บาท 
ทั้งนี ้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จ  าเป็นตามที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าใช้จ่าย
เดินทาง ค่าเอกสาร เป็นตน้ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทขยายธุรกิจ เปิด
บรษิัทระหว่างปี ขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้บรษิัทย่อยนัน้ ๆ พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีดงักล่าวดว้ย 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงเรื่องการลง
มติ โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 1,035,891,961 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 3 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานชีแ้จงว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17 ก าหนด

ว่า ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลก้บัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกได ้ซึ่งในการประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1 นางเกศรา มญัชศุรี กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

2 นายเหยา ก๊ก ตง กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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ชื่อ ต าแหน่ง 

3 นายแดน ปฐมวาณิชย ์ กรรมการ  
กรรมการบรหิารความเส่ียง  
กรรมการการลงทนุ  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน  
ประธานกรรมการบรหิาร  
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
ระหว่างวนัท่ี 11 ตลุาคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2565 ซึ่งเมื่อพน้ก าหนดเวลาขา้งตน้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแต่อย่างใด 

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 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนเสียไดเ้สียไดพ้ิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้และจากการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ไดร้ับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอชื่อมีคณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสม 
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ  วิสัยทัศนแ์ละ
ทศันคติที่ดีต่อองคก์ร มีความเต็มใจและพรอ้มที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้ นางเกศรา มญัชุศรี นายเหยา ก๊ก ตง และนายแดน ปฐม
วาณิชย ์กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  

โดยการลงคะแนนในวาระนี ้เป็นการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
เป็นรายบคุคล 
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 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชีแ้จงว่า ส าหรบั
วาระที่ 5 นี ้จะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียง
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. นางเกศรา มัญชุศรี เป็นกรรมการอิสระ  
เห็นดว้ย 1,035,891,961 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 3 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

2. นายเหยา ก๊ก ตง เป็นกรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย 1,035,891,961 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 3 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

3. นายแดน ปฐมวาณิชย ์เป็นกรรมการ  
เห็นดว้ย 1,035,891,961 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 3 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

  หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าสู่ทีป่ระชุม 
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วาระที ่6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 ประธานมอบหมายผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดของวาระนี ้

 ผู้ด  าเนินการประชุมชี ้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ที่
ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะ
พิจารณา 

 โดยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้
กรรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รรลเุป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 โดยยึด
นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัท และไดเ้ทียบเคียงกบัค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกนั จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ดงันี ้
1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม ไม่เกิน 8,160,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน รายละเอียด ดงันี ้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

ปี 2565 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิัท 
• ประธานกรรมการบรษิัท 
• กรรมการบรษิัท 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 
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 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 
30,000 บาท / เดือน 

 
20,000 บาท / เดือน 

ไม่มี 

 
30,000 บาท / เดือน 

 
20,000 บาท / เดือน 

ไม่มี 
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ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพ้ิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบรษิัทตามความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณแ์ละผลการปฏิบตัิงานในสภาวการณปั์จจบุนั รวมถึงความตอ้งการของบรษิัทที่
ก าลงัขยายตวัทางธุรกิจเปรียบเทียบขอ้มลูอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ใหอ้ยู่ในเกณฑเ์ฉล่ียของอตุสาหกรรม
เดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษัท
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 จะไม่เกินวงเงิน 8,160,000.00 บาท และใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

ปี 2565 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

ปี 2564 

คณะกรรมการการลงทนุ 
• ประธานกรรมการการลงทนุ 
• กรรมการการลงทนุ 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี 
และกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
• ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 

และกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
• กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

และกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 
 

30,000 บาท / เดือน 
 

20,000 บาท / เดือน 
 

ไม่มี 

 
 

30,000 บาท / เดือน 
 

20,000 บาท / เดือน 
 

ไม่มี 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
• ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
• กรรมการบรหิารความเส่ียง 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 
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มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุ ดงันี ้
เห็นดว้ย 1,035,891,961 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 3 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงคข์องบริษัท) 

 ประธานมอบหมายผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดของวาระนี ้

 ผู้ด  าเนินการประชุมชีแ้จงว่าเพื่อให้สอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและครอบคลุมไปจนถึงการ
กิจกรรมการด าเนินธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัท ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ภายใตม้าตรา 31 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยเพิ่ม
วตัถปุระสงคใ์หม่ 1 ขอ้ รวมเป็นวตัถปุระสงคท์ัง้สิน้ 52 ขอ้ ตามรายละเอียดดงันี ้

   ขอ้ 52 การลงทนุในสินทรพัยด์ิจิทลั รวมถึงไม่จ ากดัเพียงการขดุ ซือ้ขาย แลกเปล่ียนสินทรพัยด์ิจิทลั 

 จากนัน้ประธานไดเ้รียนเชิญประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอธิบายขอ้มลูเพิ่มใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ว่าเหตผุลที่บรษิัท ซึ่งอยู่
ในธุรกิจอาหารเขา้มาท าในเรื่องของสินทรพัยด์ิจิทลั เพราะบริษัทเห็นว่าเทคโนโลยี Blockchain คืออนาคต
ของการสรา้งความโปร่งใสในการผลิต การจัดซือ้และการเพาะปลูกวัตถุดิบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีการน ามา
ประยกุตใ์ชแ้ลว้ในต่างประเทศ รวมถึง Non-Fungible Token (NFT) ที่เป็นเครื่องมือที่น ามาใชท้างการตลาด 
และสรา้งความน่าสนใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและพนัธมิตร ขบัเคล่ือนก าไรของบรษิัทได ้และยงัสรา้งความสามารถ
ในการท าการตลาด 

 ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจบุนัเรื่องสินทรพัยด์ิจิทลัเป็นเรื่องที่หลีกเล่ียงไม่ไดท้ี่จะน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือใน
การเสริมสรา้งการท างานของบริษัทให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึน้และทันต่อโลกและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ขององคก์ร 

 ประธานแสดงความเห็นคณะกรรมการว่าคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 (วัตถุประสงคข์องบริษัท) ภายใต้
มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 
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 ประธานเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามและแสดงความเห็น  

 ค าถาม นาย กรดิษฐ์ มาลฮอตรา ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนในสินทรพัย์ดิจิทลัที่มี
ความเส่ียงนัน้ ทางบรษิัทไดม้ีการศกึษาหรือแต่งตัง้ที่ปรกึษาเพื่อพิจารณาในเรื่องนีแ้ลว้หรือไม่ 
อย่างไร และการลงทุนนั้นจะด าเนินการโดยกรรมการท่านหนึ่งท่านใด หรือโดยมติของ
คณะกรรมการของบรษิัท 

 ค าตอบ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า การลงทนุในสินทรพัยด์ิจิทลัของบรษิัทไม่ไดด้  าเนินการเพื่อ
การเก็งก าไร แต่อย่างไรก็ตาม  บริษัทอาจมีการออก  Non-Fungible Token (NFT) เพื่อ
การตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทด าเนินธุรกิจการส่งออกซึ่งในปัจจุบัน
นวัตกรรมเรื่อง NFT นั้นเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจึงถือไดว้่าบริษัท ไม่ได้
ลงทนุในสินทรพัยด์ิจิทลั แต่เป็นการใชสิ้นทรพัยด์ิจิทลัเพื่อส่งเสรมิการด าเนินธุรกิจ ส าหรบัการ
ลงทุนดา้น Blockchain จะเป็นการลงทนุที่ระบบ เช่น การออก Blockchain ใหเ้กษตรกร และ 
Supplier ใชง้าน โดยปัจจุบันบริษัทไดม้ีการจา้งที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
ศกึษาการด าเนินงานดงักล่าว 

  ประธาน ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ส่ิงที่บริษัทด าเนินการในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเพื่อเป็น
องค์ประกอบในการท างาน และใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินธุรกิจและเป็นส่วนเสริม
ผลิตภณัฑต์่าง ๆ จึงไม่ใช่การลงทุนโดยตรง แต่เป็นการสรา้งประโยชนแ์ละส่งเสริมสินคา้และ
บริการของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้
หลากหลายมากขึน้ ส าหรบัการพิจารณาเรื่องเงินลงทุนนัน้ เป็นไปตามกรอบและหลกัเกณฑ์
เดียวกันไม่ว่าจะเป็นสินทรพัยด์ิจิทลัหรือสินทรพัยอ์ื่น ๆ รวมถึงการลงทุนทุกประเภท ซึ่งหาก
การอนมุตัิอยู่ในกรอบของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทจะก ากบัดแูล แต่ถา้อยู่ใน
กรอบที่ผูบ้ริหารสามารถด าเนินการได ้จะเป็นหนา้ที่ของผูบ้ริหารในการพิจารณา อย่างไรก็
ตาม หากเป็นการลงทนุในสินทรพัยป์ระเภทใหม่ คณะกรรมการบรษิัทจะก ากบัดแูล และจดัให้
มีที่ปรกึษาก่อนที่จะเขา้ลงทนุตามความเหมาะสม 

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

 มติทีป่ระชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย 1,029,497,761 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3827 
ไม่เห็นดว้ย 6,361,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6141 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 33,003 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0032 
หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดย
ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

ผู้ด  าเนินการประชุมชีแ้จงหลักเกณฑ์ว่า ในการเสนอวาระอื่น  ๆ  นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 ที่ก าหนดว่า เมื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุเสรจ็แลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุก็ได ้

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรใหเ้ปิด
 วาระนีไ้วเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติและไดเ้ปิด
 โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธาน 
ปิดการประชมุ 

ประธาน กล่าวขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลามาเขา้รว่มประชมุครัง้นี ้ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามหรือ
แสดงความเห็นเพิ่มเติม สามารถสอบถามบริษัทได้โดยตรง และขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน ไดก้รุณาตอบแบบ
ส ารวจความพึงพอใจในครัง้นี ้เพื่อจะไดน้ าผลที่ไดม้าปรบัปรุงต่อไป และขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

ปิดการประชมุเวลา 15.47 น.  

 

ลงชื่อ – นางเกศรา  มญัชศุรี-        ประธานท่ีประชมุ 
(นางเกศรา  มญัชศุรี) 

 
ลงชื่อ – นางสาวบณุฑริกา บญุค า –    เลขานกุารบรษิัท และ          
             (นางสาวบณุฑรกิา บญุค า)        ผูบ้นัทึกการประชมุ 
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