
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่
เก่ียวขอ้ง 

เร่ิมการประชุม เวลา 10.00 น. 

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางจริยา มุสิกไชย เลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่เป็น
ผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ และไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า เนื่องดว้ย
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 บรษิัทไดต้ระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพของ
ผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีจะเขา้รว่มประชมุ รวมถึงผูท้ี่มีส่วนรว่มในการจดัประชมุเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ บรษิัทจึงไดจ้ดัประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในครัง้นีผ่้านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ในการนี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุน้ของบรษิัท ณ ปัจจบุนัในเบือ้งตน้ ดงันี ้  

▪ ทนุจดทะเบียน 300,000,000 บาท 

▪ ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 300,000,000 บาท 

▪ แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 300,000,000 หุน้ 

▪ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ทั้งนี ้บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ในวันอังคารที่ 18 
มีนาคม 2565 (Record Date) 

โดยการประชุมในวนันี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 60 
ราย รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 67 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได  ้240,040,322 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 80.0134 ของหุน้ที่
ออกและจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท เป็นอนัครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท  (ขอ้ที่ 
33) ซึ่งก าหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ 
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เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดช้ีแ้จงระเบียบขัน้ตอนการ
ประชมุ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใหน้บั 1 หุน้
ต่อ 1 เสียง 

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” 
หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่ก าหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกลงคะแนนแลว้ 
ระบบจะมีหนา้ต่าง (pop-up) สอบถามอีกครัง้หน่ึงว่ายืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนั
การลงคะแนน 

หากผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะเปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้สามารถท าได ้โดยการลงคะแนนเสียงใหม่อีก
ครัง้ อย่างไรก็ตาม ระบบจะอนุญาตใหผู้ถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสียงดังกล่าวไดจ้นกว่าวาระนั้นจะปิดรบั
ลงคะแนน  

3. ในการนบัคะแนนเสียง บรษิัทจะน าคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในก าหนด
ระยะเวลาส าหรบัวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยกับวาระนัน้ ๆ  เมื่อการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิน้
แลว้ ระบบจะท าการปิดระบบการลงคะแนน และจะมีการสรุปผลคะแนนเสียงหลงัจบการเสนอในทกุวาระ 

4. กรณีผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. เพื่อมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม หรือกรรมการ
อิสระของบริษัท และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบ
ฉนัทะ ซึ่งไดน้ าส่งใหแ้ก่บรษิัทล่วงหนา้กอ่นการพิจารณาวาระนัน้ บรษิัทไดล้งคะแนนเสียงตามความประสงคข์อง
ผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้ 

5. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือว่าผลคะแนนในวาระนัน้เป็นท่ีสิน้สดุแลว้ 

6. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออก
เสียงเลือกตัง้กรรมการ 

7. ในการนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(ก) วาระท่ีจะตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ไดแ้ก่ วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 

โดยวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
บรษิัทไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล 
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ในกรณีนี ้บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ 
“ไม่เห็นดว้ย” เท่านัน้ โดยบรษิัทจะไม่น าคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนบัคะแนน และจะไม่
ถือว่าผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่อนมุตัิในวาระนัน้ ๆ 

(ข) ในการพิจารณาวาระที่ 6 จะตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ  

ในกรณีนี ้บรษิัทจะนบัคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุที่ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออก
เสียง” มาเป็นฐานในการนบัคะแนน โดยจะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” มาหกั
ออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

8. เนื่องจากมีการอนุญาตใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไดห้ลงัจากไดเ้ริ่มด าเนินการประชุม ดงันัน้  
คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้นและผูร้บั
มอบฉนัทะ  

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยบรษิัทเปิดช่องทางในการส่งค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้

• การสอบถามโดยการพูด ท่านตอ้งอยู่ที่หนา้ต่าง E – meeting จากนัน้ ไปที่เมนู Reactions และกดปุ่ ม
ยกมือขึน้ (Raise Hand) เมื่อผูด้  าเนินการประชุมไดข้านชื่อท่าน เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์ห้
ท่านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน ทัง้นี ้ในการถามค าถามแต่ละ
ครัง้ใหท้่านแจง้ชื่อ-นามสกุลของท่าน พรอ้มแจง้ว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะก่อนเริ่มถามค าถามทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

• การสอบถามโดยการพิมพ ์ใหท้่านไปที่เมนู Chat ในหนา้ต่าง E – meeting เพื่อพิมพข์อ้ความและส่ง
เขา้มายงัระบบการส่งค าถามแบบพิมพ ์จากนัน้ใหท้่านเลือกผูร้บัโดยส่งค าถามไปท่ี NSL Q&A กรณีที่
ท่านไม่ไดเ้ลือกตามที่แจง้ ค าถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท ทัง้นี ้ในการถามค าถามแต่ละครัง้
ใหท้่านแจง้ชื่อ-นามสกุลของท่าน พรอ้มแจง้ว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
ก่อนเริ่มถามค าถามทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น  

ทัง้นี ้บริษัทขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้
การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กัน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชสิ้ท ธิดว้ย บริษัทจึงขอ
ความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามรว่มมือเพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่
ในเวลาที่ก าหนด 

ทัง้นี ้บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุไดต้ัง้แต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ถึงวนัท่ี 20 
เมษายน 2565 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถามล่วงหนา้มายงับรษิัท 
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10. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด ที่
ปรกึษากฎหมาย คือ นางสาววิภารตัน ์ทิมประเทือง เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชมุ ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย
ของบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุในวนันี ้

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายสมชาย อศัวปิยานนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายอคัรเดช เลี่ยมเจรญิ กรรมการ และผูอ้  านวยการดา้นบญัชีและการเงิน 

4. นายวีระชน ขาวผ่อง กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการ 

5. นายเจรญิ อศัวปิยานนท ์ กรรมการ และผูอ้  านวยการดา้นปฏิบตัิการ 

6. นางพรรณนิภา รอดวรรณะ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7. นายชยัวฒุิ จ านงสทุธเสถียร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8. นายอาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นีม้ีกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวน 8 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผูส้อบบญัชีของบรษิัท จากบรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

1. นายมงคล สมผล หุน้ส่วนตรวจสอบบญัชี 

2. นางสาวสดุสวาท ฤทธ์ิวรา ผูอ้  านวยการตรวจสอบบญัชี 

ที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

1. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ทนายความหุน้ส่วน 

2. นางสาวสภุทัรา คีรนิทรส์กนุา ทนายความอาวโุส 

3. นางสาววิภารตัน ์ทิมประเทือง ทนายความ 

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 ประธานไดก้ล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และเริ่ม
ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2564 และไดจ้ดัท ารายงานการประชมุดงักล่าวเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 

1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 ไดม้ีการบนัทึกอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดงักล่าว 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ านใด
ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท ์ รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 239,986,800 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 239,986,800 100.0000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมจากตอนเริ่มประชมุ จ านวน 3 ราย จ านวนหุน้ 627,500 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 65 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้239,986,800 หุน้ 

วาระที ่2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดงันัน้ 
บริษัทจึงไดส้รุปผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของบริษัทที่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ไวใ้นหวัขอ้ 
ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ และขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญัของรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) ตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 
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คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบรษิัท 
ในรอบปี 2564 ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ และขอใหน้ายสมชาย อศัวปิยานนท ์ประธานกรรมการบริหาร และนายอคัร
เดช เลี่ยมเจรญิ ผูอ้  านวยการดา้นบญัชีและการเงิน ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบถึงรายละเอียดผลการด าเนินงานของบรษิัท 

นายสมชาย อศัวปิยานนท ์ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 ภายหลงั
จากที่มีการน าหุน้ของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยใ์นตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 ว่า นอกเหนือจากการจ าหน่ายสินคา้ใหก้ับลกูคา้รายหลกั ซึ่งไดแ้ก่ รา้นสะดวกซือ้ เซเว่น อีเลฟเว่น บริษัทไดม้ีการ
จ าหน่ายสินคา้แบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ของเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่เติบโตขึน้อย่าง
รวดเรว็ และส าหรบัสินคา้ของบรษิัท นอกเหนือจากสินคา้ในรูปแบบแช่เย็นแลว้ บรษิัทไดม้ีพฒันาและจ าหน่ายสินคา้ที่เก็บ
ในอุณหภูมิปกติ (Bakery Ambient) โดยมีสินคา้ประมาณ 6 รายการ และบริษัทไดม้ีการร่วมมือกับเซเว่น อีเลฟเว่นเพื่อ
พฒันาสินคา้ใหม่ ไดแ้ก่ แซนวิชพานิน่ี (Panini) ที่ใชเ้ครื่องอุ่นรอ้นแบบใหม่  

ในการขยายช่องทางการจ าหน่าย บรษิัทไดม้ีการขายสินคา้ในเซเว่น อีเลฟเว่น ที่กมัพชูา ตามที่เซเว่น อีเลฟ
เว่นไดม้ีการเปิดสาขาที่กมัพชูา และสินคา้ของบรษิัทก็ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี นอกจากนี ้บรษิัทไดม้ีการเปิดตวัสินคา้
เพื่อจ าหน่ายผ่านทางโมเดิรน์เทรด (Modern Trade) ไดแ้ก่ พายแท่ง - คริสป้ีพาย (Crispy Pie) ขนมปังอบกรอบ - คริสป้ี 
ปังไท (Crispy Pangtai) ขนมพายผีเสือ้ และขนมปังกรอบต่าง ๆ  นอกจากนีบ้รษิัทไดเ้ริ่มธุรกิจประเภทตวัแทนจดัจ าหน่าย 
โดยมีการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อใหบ้ริษัทเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ ภายใตแ้บรนด ์เชิญยิม้ โดยมีการวางจ าหน่าย
สินคา้ น า้ปลารา้ขวดส าเรจ็รูป ไปเมื่อไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 

ส าหรบัธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food Service) ในปี 2564 บริษัทไดเ้พิ่มสินคา้ ประเภท บรรจุภณัฑส์กิน 
(Skin Pack) ซึ่งเป็นบรรจภุณัฑท์ี่ทนัสมยั ท าใหอ้าหารมีความสดใหม่ และสามารถเก็บไดน้านขึน้ และสินคา้ ประเภท เนือ้
วัวตัดแต่ง (Retail Beef Cutting) ที่ตัดแต่งในรูปแบบสเต็กตามขนาดและน า้หนักที่ลูกคา้ตอ้งการ นอกจากนี ้บริษัทมี
สินคา้อื่น ๆ ท่ีพฒันารว่มกบัลกูคา้ เช่น ปลาแซลมอน อาหารทะเล 

นอกเหนือจากการผลิตวัตถุดิบในการท าอาหาร บริษัทไดผ้ลิตอาหารแช่แข็งส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่ายผ่าน
รา้นอาหาร และภตัตาคารต่าง ๆ โดยมีสินคา้ เช่น มีทบอลหม/ู เนือ้ (Pork/ Beef Meat Ball) และซอสต่าง ๆ รวมถึง อาหาร
ที่มีการแปรรูปในเบือ้งตน้ เช่น ปลาแซลมอนย่าง 

เนื่องจากบรษิัทไดว้างกลยทุธใ์นระยะยาวเพื่อที่จะเป็นผูน้  าในนวตักรรมอาหาร บรษิัทไดล้งนามในขอ้ตกลง 
(MOU) รว่มกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เพื่อการพฒันางานวจิยัและตอ่ยอดนวตักรรมอาหาร จากหิง้สู่หา้ง โดยงานวิจยั
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรม์ีความน่าสนใจ บริษัทจึงมีความประสงคท์ี่จะน ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย ์และคาดว่า
บรษิัทจะมีสินคา้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ ทางดา้นอาหารอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของรายงานการใชเ้งินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
เป็นดงันี ้ 
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หน่วย : ลา้นบาท 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 
จ านวนเงนิ

โดยประมาณตาม
แผนการใช้เงนิ 

 

จ านวนเงนิทีใ่ช้ไป
ระหว่างวนัที ่19 

พ.ค. - 30 มิ.ย. 2564 

จ านวนเงนิทีใ่ช้ไป
ระหว่าง ก.ค. - ธ.ค. 

คงเหลือณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2564 

1. เพื่อส าหรบัจ่ายคืนหนีสิ้นเงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

350.00 350.00 - - 

2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบกิจการ 

172.38 72.38 50.00 50.00 

3. เ พื่ อ ใ ช้ ส า ห รั บ ล ง ทุ น ใ น
โครงการใหม่ 

350.00 - 14.16 335.84 

รวม 872.38 422.38 64.16 385.84 

นอกจากที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษัทยงัไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการต่อตา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชั่น โดยบรษิัทไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ตัง้แต่ปี 2562 เพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานของบริษัทใหถื้อปฏิบตัิในการไม่สนบัสนุนกิจการ หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิ
ชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

นายอัครเดช เล่ียมเจริญ ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบถึงสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 ว่า 
ในปี 2564 บรษิัทมีรายได ้3,042.9 ลา้นบาท ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้249.2 ลา้นบาท ก าไรสทุธิ 191.1 
ลา้นบาท เทียบกับปี 2563 ซึ่งบริษัทมีรายได ้2,927.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 115.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.9 ก าไรสุทธิ 
151.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 39.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.2 

ส าหรับรายได ้บริษัทมีรายไดห้ลักจากสินค้ากลุ่มเบเกอรี่และรองท้อง ซึ่งจ าหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น 
2,791.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 91.7 ของรายไดท้ั้งหมดของบริษัท บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food 
Service) 207.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.8 ของรายไดท้ัง้หมดของบริษัท เมื่อเทียบกับปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจ
บรกิารดา้นอาหาร (Food Service) เพิ่มขึน้ จากเดิมซึ่งมีรายได ้132.6 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทมีลกูคา้เพิ่มมากขึน้ ท าให้
สดัส่วนรายไดจ้ากสินคา้กลุ่มเบเกอรี่และรองทอ้งลดลง ทัง้นี ้บรษิัทมีรายไดร้วมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.9 

ส าหรบัตน้ทุนขายและก าไรขั้นตน้ ในปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย 3,038.3 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ 
541.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.8 ของรายไดจ้ากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งบริษัทมีก าไรขั้นตน้รอ้ยละ 16.2 
บริษัทมีก าไรขั้นตน้เพิ่มมากขึน้ ทั้งนี ้เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบการบัญชี และบุคลาการ เพื่อให้การท างานมี 
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ส าหรบัตน้ทุนการจดัจ าหน่าย บริษัทมีการควบคุมตน้ทุนการจดัจ าหน่ายใหอ้ยู่ในอตัราประมาณรอ้ยละ 6 
ของรายไดจ้ากการขาย ในปี 2564 บริษัทมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 203.8 ลา้นบาท โดยตน้ทุนส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าขนส่ง
ในการขาย และค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณา บรษิัทมีตน้ทนุการจดัจ าหน่ายสงูกว่าปีก่อนรอ้ยละ 0.7 เนื่องจาก
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ราคาน า้มนัที่สูงขึน้ ส่งผลให้ค่าขนส่งในการขายเพิ่มสูงขึน้ และเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย บริษัทไดม้ีการประชาสัมพนัธ ์
ต่าง ๆ ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณาเพิ่มสงูขึน้ 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร 93.2 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนสั และ
สวสัดิการพนกังาน ซึ่งมีจ านวน 64.9 ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัทมีการควบคุมค่าใชจ้่ายในการบริหารใหอ้ยู่ในอตัราประมาณ
รอ้ยละ 3 ของรายไดจ้ากการขาย บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารสงูกว่าปีก่อนรอ้ยละ 0.1 เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เช่น ค่าวคัซีนของพนกังาน 

บริษัทมีตน้ทุนทางการเงิน 16.8 ลา้นบาท เทียบกับปี 2563 ซึ่งบริษัทมีตน้ทุนทางการเงิน 24.3 ลา้นบาท 
ลดลงเป็นจ านวนมาก เนื่องจากบริษัทน าเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนไปช าระหนีเ้งินกูย้ืมจากสถาบัน
การเงิน 350 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิัทมีภาระเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินลดลง จากการท่ีบรษิัทมีตน้ทนุทางการเงินท่ีลดลง ส่งผล
ใหบ้รษิัทมีอตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ 6.3 เทียบกบัปี 2563 รอ้ยละ 5.2 เพิ่มรอ้ยละ 1.1 

ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพยร์วม 2,110.9 ลา้นบาท หนีสิ้นรวม 858.9 ลา้นบาท  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,252 ลา้นบาท สงูขึน้เมื่อเทียบกับปี 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 459.3 ลา้นบาท 
เพิ่มสงูขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีจ านวน 9.9 ลา้นบาท ซึ่งในปีนี ้บริษัทจะน าไปฝากประจ าในบญัชีธนาคารประมาณ 
100 ลา้นบาท และเป็นการลงทนุในกองทนุรวม 200 ลา้นบาท โดยเป็นเงินที่จะน าไปขยายและตัง้โรงงานในอนาคต บรษิัท
มีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 496.3 ลา้นบาท เพิ่มจากปีก่อน 82.9 ลา้นบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวมีการฟ้ืนตวั ส่งผลใหบ้ริษัทมีลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น และสินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ ในปี 2564 บริษัทมีหนีสิ้น
858.9 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งบริษัทมีหนีสิ้น 1,119.8 ลา้นบาท ลดลง 260.9 ลา้นบาท เนื่องจากรายการเงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลง จากเดิมในปี 2563 ซึ่งมีจ านวน 609.3 ลา้นบาท เหลือ 316.7 ลา้นบาท ส าหรบัส่วนของผู้
ถือหุน้ ในปี 2563 บริษัทมีทุนที่ออกและเรียกช าระแลว้ 225 ลา้นบาท และจากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุน 75 ลา้นบาท ท า
ใหใ้นปี 2564 บรษิัทมีส่วนเกินมลูคา้หุน้สามญั 797.4 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ 1,252 ลา้นบาท จากเดิม 454.8 ลา้น
บาท 

ส าหรบัการวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินที่ส  าคญั ในปี 2563 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 0.7 เท่า ในปี 
2564 เพิ่มขึน้เป็น 1.8 เท่า เนื่องจากบริษัทมีสินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้ และมีหนีสิ้นหมนุเวียนลดลง ในปี 2563 บริษัทมี
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์อ้ยละ 9.4 ในปี 2564 เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 10.4 ในปี 2564 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากมีจ านวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้ จากเดิมรอ้ยละ 32.6 เป็นรอ้ยละ 22.4 ในปี 2563 บริษัทมี
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 2.5 เท่า เมื่อบริษัทช าระหนีเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ส่งผลใหใ้นปี 2564 บริษัทมี
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.7 เท่า อตัราส่วนหนีสิ้นเงินกูย้ืมต่อ EBITDA 0.9 เท่า และอตัราส่วนความสามารถ
ช าระภาระผกูพนั 0.3 เท่า 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น  
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มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้

นายอภินนัท ์จิรโกเมศ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองถามถึงผลการด าเนินงานปี 2564 ว่า บริษัทมีตน้ทุนแป้งสาลี
คิดเป็นสดัส่วนเท่าใดของตน้ทนุการขาย บรษิัทมีการซือ้แป้งสาลีล่วงหนา้ก่ีเดือน และมีการจดัการกบัราคาแป้งสาลทีี่สงูขึน้
อย่างไร 

นายสมชาย อัศวปิยานนท์ ชี ้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แป้งสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งของสินค้า คิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 15 ของตน้ทุนการขาย โดยบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบแป้งสาลีจากหลายแหล่ง เช่น ตุรกี ออสเตรเลีย 

สหรฐัอเมริกา บริษัทมีการท าสญัญากับผูจ้ดัจ าหน่ายแป้งสาลีหลายราย โดยจะเป็นสญัญาที่มีระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 

เดือน และจากการที่ราคาแป้งสาลีมีราคาสูงขึน้ บริษัทไดห้ารือกับผู้จัดจ าหน่ายในเรื่องดังกล่าว โดยจะติดตามอย่าง

ใกลช้ิด 

หมายเหต:ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบ จึงไม่มีการลงมต ิ

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 36 และ ขอ้ที่ 39 ซึ่งก าหนดให ้คณะกรรมการ
ตอ้งจัดท างบการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการ
ประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดลุ และงบก าไรขาดทนุ
นัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ในการนี ้บรษิัทไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยนายมงคล สมผล ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตจาก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท ผ่าน
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแลว้ ดังมี รายละเอียด 
ปรากฏอยู่ในหวัขอ้ งบการเงินประจ าปี ของรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 ซึ่งไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ทัง้นี ้รายละเอียดในงบการเงินเป็นไปตามที่
นายอคัรเดช เลี่ยมเจรญิ ไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใด
ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 240,039,800 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 240,039,800 100.0000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมจากตอนเริ่มประชุม จ านวน 1 ราย จ านวนหุน้ 53,000 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 66 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้240,039,800 หุน้ 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 การงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

ประธานไดม้อบหมายให้ นายอัครเดช เล่ียมเจริญ ผู้อ  านวยการดา้นบัญชีและการเงิน เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นายอัครเดช เล่ียมเจริญ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 45 ซึ่งก าหนดให ้บริษัทตอ้ง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองของบริษัท ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักออกดว้ย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 300,000,000 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมาย
เป็นจ านวน 30,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและขอ้บังคับของ
บรษิัทแลว้ ดงันัน้บรษิัทจึงไม่มีการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

นอกจากนี ้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 44 ก าหนดให ้บริษัทตอ้งจ่ายเงินปันผลจากก าไรเท่านัน้ และหากบริษัทยงัมียอด
ขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  ในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลงัหกัทนุส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบรษิัทก าหนดไว้
ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดย
ค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพื่อผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัท กระแสเงินสด การส ารองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทนุ
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หมนุเวียนภายในบรษิัท เงื่อนไขและขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดในสญัญากูย้ืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนยัสาคญั ตามที่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

ในปี 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 
191,111,486 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท ในมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 150,000,000 
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 78 ของก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี ้บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
แลว้ เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิน้ปีหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
75,000,000 บาท โดยขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดงันี ้

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใด
ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุรบัทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติ อนมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผล ประจ าปี 2564 และการงดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 240,039,800 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย 522 0.0002 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 

1. ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการ(บาท) 151,414,019 191,111,486 

2. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุน้) - 0.25 

3. เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุน้) 0.85 0.25 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 191,250,000 150,000,000 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)* 

* ณ ปี 2563 จ่ายจากผลประกอบการปี 2563 และก าไร
สะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท าใหอ้ตัราการจา่ย
ปันผลต่อก าไรสทุธิแสดงในจ านวนท่ีสงู 

126 78 
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

รวม 240,040,322 100.0000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมจากตอนเริ่มประชมุ จ านวน 1 ราย จ านวนหุน้ 522 หุน้ รวมมี
ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 67 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้240,040,322 หุน้ 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าเนื่องจากนายสมชาย อศัวปิยานนท ์นายชยัวฒุิ จ านงสทุธเสถียร และนาย
อาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต ์เป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2565 ทัง้นี ้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นายสมชาย อัศวปิยานนท ์นายชัยวุฒิ จ านงสุทธเสถียร และนาย
อาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต ์จึงขอออกจากหอ้งประชมุชั่วคราว 

ผู้ด  าเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที่ 17 ซึ่งก าหนดให ้ในการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้
มารบัต าแหน่งอีกได ้

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 มีกรรมการที่จะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสมชาย อศัวปิยานนท ์ กรรมการ 

2. นายชยัวฒุิ จ านงสทุธเสถียร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลที่สมควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในดา้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 
ท่านที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ /หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีก



 

13 

วาระหนึ่ง ทั้งนี ้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายชัยวุฒิ จ านงสุทธเสถียร และนายอาณาจักร ลิม้ไพรสันต ์ซึ่ง
เป็นผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทอีกวาระหน่ึง เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งก าหนดไวเ้ทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงนายชยัวุฒิ จ านง
สุทธเสถียร และนายอาณาจักร ลิม้ไพรสันต ์ยังสามารถปฏิบัติหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และยังด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นบัแต่วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก (นบัรวมวาระท่ีเสนอเพื่อแต่งตัง้ใน
ครัง้นี)้ 

ในการนี ้คณะกรรมการบรษิัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าบคุคลที่ไดร้บัการ
เสนอชื่อในครัง้นีท้ัง้ 3 ท่าน ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษิัทแลว้ ว่าเป็นผูม้ีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู  ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกับกล
ยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท เป็นผูม้ีประสบการณแ์ละประวตัิการท างานท่ีดี มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล สามารถ
อุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัท และเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มี
ลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่
จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามรายชื่อขา้งตน้ทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบรษิัท
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี ้ประวัติของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใด
ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ  อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน  3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสมชาย อัศวปิยานนท์ (2) นายชัยวุฒิ  จ านงสุทธเสถียร  และ  
(3) นายอาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุ
ประการ ดว้ยคะแนนเสียง แยกเป็นรายบคุคลดงันี ้

1. นายสมชาย อศัวปิยานนท ์ต าแหน่ง กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 239,830,500 99.9126 
ไม่เห็นดว้ย 209,722 0.0873 
งดออกเสียง 100 - 
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 240,040,322 100.0000 

2. นายชยัวฒุิ จ านงสทุธเสถียร ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 239,830,500 99.9126 
ไม่เห็นดว้ย 209,722 0.0873 
งดออกเสียง 100 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 240,040,322 100.0000 

3. นายอาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต ์ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 239,830,500 99.9126 
ไม่เห็นดว้ย 209,722 0.0873 
งดออกเสียง 100 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 240,040,322 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ที่ 22 ซึ่งก าหนดให ้กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทน
จากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็น
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คราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมี
สิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาทบทวนและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการ
ชุดย่อย ประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกับจ านวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หนา้ที่
ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียง
ได้กับบริษัทชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
กรรมการชดุย่อยของบรษิัท ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน/ปี )บาท (  

1. ประธานกรรมการบรษิัท 350,000 

2. กรรมการ 250,000 

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 

4. กรรมการตรวจสอบ 270,000 

โดยบริษัทจะช าระค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส และกรรมการจะไดร้ับค่าตอบแทนสูงสุดจาก
ต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่เพียงต าแหน่งเดียวเท่านัน้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบรษิัทเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท กรรมการดงักล่าวจะมีสิทธิไดร้บั
เบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ อนัเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ตามระเบียบของ
บริษัทดว้ย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการไดร้บัในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะไดร้บั
ค่าตอบแทนและผลประโยชนด์งักล่าวในฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตัวเงนิ และผลประโยชนต์อบแทนอื่น  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใด
ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ  อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด  
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

เห็นดว้ย 240,039,800 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย 522 0.0002 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 240,040,322 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 36 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จะแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 44/2556 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์(และที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิม่เติม) ก าหนดให ้บรษิัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ที่มาแลว้ 
7 รอบปีบญัชี ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ก็ตาม โดยบรษิัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทได ้เมื่อพน้
ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน ทัง้นี ้การหมนุเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษัทผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษัท
สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ  คุณสมบัติ ประวัติ  การปฏิบัติหน้าที่  และ
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผูส้อบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแลว้ เห็นว่า บริษัท ดี
ลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็น
อย่างดี อีกทัง้ยงัมีอตัราค่าสอบบญัชีที่สมเหตสุมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2565 โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

1. นายมงคล สมผล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8444 

2. นายมนญู มนสูขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4292 

3. นายชพูงษ์ สรุชตุกิาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4325 
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โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ประจ าปี 2565 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให้บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตคนอื่นของบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้

ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ มีคณุสมบตัิไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับรษิัท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัส่งขอ้มลูประวตัิ และ
ประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบัญชีแต่ละท่านใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน  ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชมุแลว้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2565 
(Audit Fee) ส าหรบับรษิัท เป็นเงินจ านวน 2,000,000 บาทต่อปี ซึ่งนอ้ยกว่าค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 ซึ่งคิด
เป็นเงินจ านวน 2,750,000 บาท 

ทั้งนี ้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น  (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่ เกิดขึ ้นจริง  
(ซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายอื่นที่เกิดขึน้จรงิในระหว่างการใหบ้รกิาร (Out of Pocket Expense)) 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใด
ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติ อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด  
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 240,039,800 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย 522 0.0002 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 240,040,322 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

ประธานเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา โดยผูถื้อหุน้ซึ่งมี
หุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุอีกได ้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแลว้ ประธานไดแ้จง้ให้
ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ไดด้  าเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชมุแลว้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูม้อบฉนัทะซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้

นายอภินนัท ์จิรโกเมศ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า จากที่ทราบข่าวมาว่า ยอดขายของเซเว่น อีเลฟ
เว่นเติบโตขึน้รอ้ยละ 10 บรษิัทมียอดขายที่เพิ่มขึน้ดว้ยหรือไม่ 

นายสมชาย อศัวปิยานนท ์ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า ยอดขายบริษัทเติบโตใกลเ้คียงกับยอดขายของเซเว่น 
อีเลฟเว่น อย่างไรก็ตาม สินคา้ของบริษัทไม่ไดจ้ าหน่ายให้เซเว่น อีเลฟเว่นเพียงรายเดียว บริษัทยงัมีธุรกิจอื่น ไดแ้ก่ ธุรกิจ
บรกิารดา้นอาหาร (Food Service) ที่จ าหน่ายสินคา้ใหก้บัรา้นอาหาร ภตัตาคาร และจากการท่ีธุรกิจรา้นอาหาร ภตัตาคาร 
และโรงแรมมีการฟ้ืนตัว รวมถึงธุรกิจขนมคบเคีย้ว (Snack Food) ที่มีการจ าหน่ายในวงกวา้ง และธุรกิจการเป็นผูจ้ัด
จ าหน่ายน า้ปลารา้ขวดส าเร็จรูป ส่งผลใหบ้ริษัทมียอดขายที่เติบโตขึน้จากไตรมาสที่ผ่านมา และมีการเติบโตใกลเ้คียงกบั
เซเว่น อีเลฟเว่นที่เป็นลกูคา้รายหลกั 

นายอภินนัท ์จิรโกเมศ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า จากการที่ตน้ทุนสงูขึน้ บริษัทมีการบรหิารตน้ทนุ
อย่างไร และจากการท่ีราคาสินคน้ของบรษิัทเพิ่มขึน้ บรษิัทจะสามารถรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ใหอ้ยู่ในระดบัเดิมไดห้รือไม่ 

นายสมชาย อศัวปิยานนท ์ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบ เช่น แป้งสาลี ที่สงูขึน้ 
บรษิัทจึงปรบัราคาสินคา้ในบางรายการ โดยมีการปรบัราคาสินคา้ตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธท์ี่ผ่านมา และจากการติดตามผล 
พบว่าการปรบัราคาสินคา้ไม่ไดก้ระทบกบัยอดขาย และมียอดขายใกลเ้คียงกบัเป้าหมายที่วางไว ้ส าหรบัมาตรการการดแูล
ตน้ทุน บริษัทมีการดูแลกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อควบคุมส่วนสูญเสีย และใหม้ีการผลิตสินคา้มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว ้

นายอภินนัท ์จิรโกเมศ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงความคืบหนา้ของโครงการต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้
แจง้ก่อนหนา้นี ้เช่น การจ าหน่ายโจ๊กส าเรจ็รูป การจ าหน่ายอาหารพรอ้มรบัประทานแบบไม่ตอ้งแช่เย็น และในปีนีบ้รษิัทมี
โครงการอะไรบา้ง 

นายสมชาย อศัวปิยานนท ์ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมว่า ส าหรบัการจ าหน่ายโจ๊กส าเร็จรูป บริษัทไดม้ีแผนการวาง
จ าหน่ายโจ๊กเรียบรอ้ยแลว้ โดยสินคา้แรก คือ โจ๊กฮ่องกง รสไก่ ซึ่งจ าหน่ายผ่านทางโมเดิรน์เทรด (Modern Trade) และ
องคก์รต่าง ๆ ทัง้นี ้บรษิัทจะผลิตโจ๊กรสอื่น ๆ เพื่อจ าหน่ายในอนาคต ส าหรบัการจ าหน่ายอาหารพรอ้มรบัประทานแบบไม่
ตอ้งแช่เย็น ขณะนี ้บรษิัทอยู่ในระหว่างการติดตัง้เครื่องจกัรเพื่อผลิตสินคา้ โดยคาดว่าจะติดตัง้เครื่องจกัรแลว้เสรจ็ภายใน
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เดือนนี ้ทั้งนี ้บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวสินคา้ในงานแสดงสินคา้อาหารและเครื่องดื่ม (THAIFEX) ในเดือนพฤษภาคม 
ส าหรบัโครงการอื่น ๆ บริษัทจะมีสินคา้ใหม่และประเภทธุรกิจใหม่ในไตรมาสที่ 3 – 4 ของปี 2565 ซึ่งจะแจง้ใหท้ราบใน
ระยะต่อไป  

ประธานไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีค  าถาม หรือความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านที่สละเวลามา
เขา้รว่มประชมุในวนันี ้และกล่าวปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 11.50 น. 
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