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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2565 

ของ 

บริษัท มุ่งพัฒนา อนิเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื ่อว ันที ่  26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั ้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์  

ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  

เร่ิมการประชุม 

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที ่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ มอบหมายให้

นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุเมธ  เลอสุมติรกุล ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

2.  นายมานิต  เจยีรดิฐ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

3.  นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีด ี

4.  รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5.  นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการ 
6.  นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต ์ กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
7.  นางสุรีย์พร  อนุวัตรอุดม กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่ริหารร่วม 
8.  นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
9.  นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสกลุม่ผลิตภัณฑ์ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นางศศิธร  เลอสุมิตรกุล นักลงทุนสัมพันธ ์และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 

2.  นางเสาวคนธ์ โสมะบถ ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี

3.  นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

นายจมุพฏ ไพรรัตนากร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7645  บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 

100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
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 บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 168,722,633 บาท แบ่งออกเป็น 168,722,633 หุ ้น และการประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ้น 

ประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ดังต่อไปนี ้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ 

1 นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 88,276,744 52.32 
2 นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล 7,999,338 4.74 
3 นายเมธิน เลอสุมิตรกุล 7,781,262 4.61 
4 นายสรพันธ์ เลอสุมิตรกุล 7,665,938 4.54 
5 น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม 3,100,000 1.84 
6 นายอิทธิชัย สงวนสินธุกูล 2,430,000 1.44 
7 นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม 2,341,939 1.39 
8 น.ส. หทัยรัตน์ แซ่จง 1,999,800 1.19 
9 นางทัศนีย์ เจือณรงค์ฤทธิ์ 1,663,900 0.99 
10 นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ 1,633,700 0.97  

จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุน้ 10 อันดับแรก 124,892,621 74.03%  
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแลว้ทัง้หมด 168,722,633 100.00% 

 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้เป็นเวลา 13.09 น. และจากจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด 1,875 ราย  

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 108,778,518 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย เป็น

จำนวนหุ้นรวม 13,209,419 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 32 ราย และถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 121,987,937 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

72.3009 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะ

น้อยกว่าและต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  

 นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ บริษัทดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล โดยบริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์การจัดประชุมสามัญประจำปี และการเข้าร่วมประชุม

สามัญประจำปี ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมาย 

 โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาปิดประชุม นับจำนวนหุ้นได้ทั้งส้ิน  
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ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวนราย จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ  

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 11 108,778,518 64.4718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 21 13,209,419 7.8291 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

รวมผู้เข้าร่วมประชุม 32 121,987,937 72.3009 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการ

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่

ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่นหรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย

หรือมีความเห็นเป็นประการอื่นหรืองดออกเสียงเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว

และถือว่าผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือในท่ีประชุมมีมติอนุมัตติามที่เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตร

ลงคะแนนและการนับคะแนน 

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง

ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็น

มติที่ประชุม 

 การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียงและผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย  

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ 

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนน

เสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบ

ฉันทะ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระน้ันๆ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความ

คิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

สำหรับผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า

แล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้แล้วและในกรณีที่คะแนนเสียงเทา่กัน

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาดและผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระนั้น  

ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมรับทราบ 

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการ

พิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น 
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สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุม รบกวนขอให้ทุกท่านวางไว้ที่โต๊ะจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทมารับ

บัตรลงคะแนนดังกล่าวเพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ผลการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะเผยแพร่ให้ทราบภายในวันประชุมผ่านทาง

ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนรายงานการประชุม บริษัทจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับ

แต่วันประชุม 

ต่อมานางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับ

ดูแลกิจการที่ด ี(Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้  

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็น

การล่วงหน้า  

2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีน้ี 

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าวผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทน

ในการเป็นสักข ีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู ้ถ ือหุ ้นในกา รลงมติแต่ละระเบียบวาระ ซึ ่งที ่ประชุมมีมติให้  

นางสาวสมใจ โซ๊ะเฮง ผู้ถือหุ้นของบริษัทมาด้วยตนเองเป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว  

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระจะ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกีย่วข้องกับวาระการประชมุในแตล่ะวาระทุกวาระได้อย่างเต็มที่ แต่

ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้ไม่เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น อย่างไรก็ดี ก่อน

ถามคำถาม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะช่วยแนะนำตัวเองด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือด้วย 

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่

ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ประธานฯ ชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ ที ่สำคัญในรอบปีที ่ผ่านมาของบริษัทต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น  โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

- บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน CG อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ 5 ดาว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความุ่งมั่นตั้งใจ

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้การ

ดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม 

ตรวจสอบได้ 
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- ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

ในประเด็นคำนิยามการทุจริต และเพิ่มแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานรัฐ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 

- บริษัทได้ยื่นเอกสารขอรับรองการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้รับการ

รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565  

- บริษัทมีกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ESG Framework 3 ด้าน ได้แก่ People: การพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพชีวิตพนักงาน Society & Economy: การสร้างคุณค่าให้ชีวิตทุกคน และ Environment: การมุ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับทุกช่วงวัยให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย โดยท่านผู้ถือหุ้น

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 

 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

 ไม่มีประเด็นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบตามที่ประธานฯ เสนอ  

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน นำเสนอภาพรวม

ผลการดำเนินงานโดยสรุปเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานได้

ปรากฏในรายงานประจำปี 56-1 One Report 2564 (QR code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน รายงานผลประกอบการของปี 2564 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

• รายได้ : จากการขายรวมเท่ากับ 783.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาท หรือ 0.5% ซึ่งเป็นผลมาจากการขาย
สินค้าใหม่กลุ่ม Distributor เพิ่มขึ้น 

• รายได้รวมเท่ากับ 813.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.5% สาเหตุหลักเนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการคลังสินค้าและรายได้จากการขาย  

• กำไรขั ้นต้นเท่ากับ 307.1 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้น 6.7 ล้านบาท หรือ 2.2% เนื ่องจากสัดส่วนการขายใน 
กลุ่มสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น 

• กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) เท่ากับ 38.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาท หรือ 10.4% สาเหตุหลักเกิดจากกำไร
ขั้นต้นท่ีเพิ่มและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับยอดขาย 

• กำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย) เท่ากับ 82.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.1 ล้านบาท หรือ 44.0% เนื่องมาจากกำไรจาก
การดำเนินงานและผลประกอบการท่ีเพิ่มขึ้นของบริษัทร่วม 

สินทรัพย์ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,364.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 118.7 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 โดยมีการเปล่ียนแปลงหลักดังนี้ 
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• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 53.4 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินสดสุทธิ
จากหรือท่ีใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และ การจัดหาเงิน  

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 0.7 ล้านบาท เกิดจากจัดเก็บหน้ีได้รวดเร็วขึ้น  

• สินค้าคงเหลือลดลง 13.6 ล้านบาท จากการควบคุมสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการขาย 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 79.2 ล้านบาท เกิดจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่นจากการวัด
มูลค่ายุติธรรม (TFRS 9) และหน้ีสินจากสัญญาเช่า (TFRS 16)  

หนี้สิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 304.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 48.8 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1  โดยมีการเปล่ียนแปลงหลักดังนี้ 

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 21.7 ล้านบาท เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าและค่าบริการให้สอดคล้อง
กับการขาย 

• หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 24.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า (TFRS 16)และภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น : ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 1,060.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 69.9 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม จากกำไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้นในระหว่างปีสุทธิหักด้วยเงินปันผล  

นอกจากนี้ นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน รายงานความเข้มแข็งทาง
การเงิน โดยรายงานอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 
1.76 เท่า และ 0.29 เท่า ตามลำดับ 

 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

ไม่มีประเด็นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการ 

ฝ่ายการเงินแถลงให้ทราบ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อ 47 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน 

ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่ง

บัดนี้คณะกรรมการได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมแล้ว โดยมอบหมายให้นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นักลงทุนสัมพันธ์และผู ้อำนวยการฝ่ายการเง ิน รายงานสรุป 

งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ให้ท่ีประชุมรับทราบ 

นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการฝ่ายการเงนิ แถลงว่าตามที่ได้รายงานไปในวาระก่อนเรือ่ง

ผลการดำเนินงานของบริษัทรอบปี 2564 นั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบบัญชีและหารือกับ

ฝ่ายบริหาร และรายงานผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข จึงขอรายงานสรุป ดังนี้  
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งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย) :- 

 หน่วย : ล้านบาท 
สินทรพัย์รวม 1,364.86 
หน้ีสินรวม 304.12 
รายได้รวม 813.59 
กำไรสุทธ ิ 82.31 
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.49 

 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

ไม่มีประเด็นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 121,987,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายปันผล 

ประธานฯ มอบหมายให้นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน นำเสนอที่ประชุม

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดย

แถลงว่าเนื ่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั ้งสิ ้น 38.66 ล้านบาท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอท่ีประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้  

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมี

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจาก ณ งวดบัญชีสิ้นสุดปี 2564 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 

22,265,052 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับร้อยละ 10 บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนสำรองตาม

กฎหมายเพิ่มเติมอีก 

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 168,722,633 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 35.43 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 91.66 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็น

อัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อย 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ

สำรองตามกฎหมาย  

ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
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หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

ไม่มีประเด็นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ

ดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมี

คะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 121,987,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้ง
ดำเนินประชุมในวาระนี้ ตามทีบ่ริษัทได้จัดส่งประวัติและคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ
บริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้
พ้นจากตำแหน่งและกรรมการที ่ออกตามวาระนั ้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกวาระหนึ ่ง ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน และในปีน้ีมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 
รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล และนายเมธิน เลอสุมิตรกุล  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการด้วยดีตลอดมา 
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสำหรับกรรมการอิสระสามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออก
จากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ รศ. ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล และนายเมธิน เลอสุมิตรกุล กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานและประวัติการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

 ไม่มีประเด็นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มติที่ประชุม: ที ่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์เลือกตั ้งกรรมการที ่ออกตามวาระราย รศ. ชฎาพร  

ฑีฆาอุตมากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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เห็นด้วย 121,987,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระราย นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กลับ

เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

เห็นด้วย 121,987,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระราย นายเมธิน เลอสุมิตรกุล กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เห็นด้วย 121,987,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่จะพิจารณา 

โดยแถลงว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างละเอียดของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างรอบคอบ

และพิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงเปรียบเทียบได้กับค่าตอบแทนกรรมการของ

กิจการท่ีมีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกัน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอวงเงินค่าตอบแทน 2.50 ล้านบาทเช่นเดียวกับปีที่ผ่าน

มา แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี มีการเปล่ียนแปลงจากปีก่อน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
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กำกับดูแลกิจการท่ีดี จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000 บาทต่อครั้ง) และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,500 

บาทต่อครั้ง) โดยค่าตอบแทนทั้งหมดยังอยู่ในวงเงิน 2.50 ล้านบาทเช่นเดียวกับปีที ่ผ่านมา และเห็นควรอนุมัติการกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละตำแหน่งตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม (บาทตอ่คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 85,000 

กรรมการบริษัท 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 40,000 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 15,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 

คณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการที่ด ี

ประธานกรรมการ 15,000 

กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 10,000 

โดยกรรมการไม่มีคา่ตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการเพิ่มเติม 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

 ไม่มีประเด็นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 121,987,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้นายมานิต เจียรดิฐ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะ

พิจารณา โดยได้แถลงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไข

เพิ่มเติม) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททกุปี 

และโดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับคณะกรรมการตรวจสอบและ

เสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 

2565 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายกลศ สุวรรณธารารังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8025 หรือ 

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีแรก) 

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวม

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่

รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฎตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งใหก้ับผู้ถือ

หุ้นทุกรายพร้อมหนังสอืบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติให้แต่งตั้ง นายกลศ สุวรรณธารารังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 8025 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 

2565 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีแรก) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัท ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทแทนได้และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่

เกินกว่า 1,200,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช่จ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิทั

เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย 121,987,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื ่องทุนจดทะเบียนให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา 

โดยได้แถลงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัท จะต้องลดทุนจด

ทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น  บริษัทจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 222,650,523 บาท เป็น 168,722,633 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (จากโครงการ ESOP#2 และการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) 52,591,890 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และหุ้นสามัญที่

สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (MOONG-ESOP #1) จำนวน 1,336,000 หุ้น และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

การลงมติสำหรับวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 121,987,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา 

โดยได้แถลงว่าเพื่อให้บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้น และเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท จึงเห็นควร

เสนอเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลใหหุ้้นของบริษัทที่ชำระ

แล้วและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากเดิม 168,722,633 หุ้น เป็นจำนวน 337,445,266 หุ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้น

ของผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะไม่เปล่ียนแปลง และไม่มีผลกระทบต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 168,722,633 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อย
สามสิบสามบาท) 

แบ่งออกเป็น 337,445,266 หุ้น (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบ
หกหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 0.50  บาท (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญ 337,445,266 หุ้น (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบ

หกหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธ ิ - หุ้น (-หุ้น)” 

ทั ้งนี ้  การแก้ไขเพิ ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที ่กล่าวข้างต้น ต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำส่ังของ

นายทะเบียน 

การลงมติสำหรับวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 121,987,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ MOONG-ESOP#2)  

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่พิจารณา 

โดยได้แถลงว่าเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจใน การทำงานกับ

บริษัทต่อไปในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 4,000,000 

หน่วย (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.19 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
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ทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 168,722,633 บาท แบ่งเป็น 168,722,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ 

ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรายใด ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้เกินกว่าร้อยละ 5 ของ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท้ังหมดที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ 

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ MOONG-ESOP#2 นี้กำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมือ่รวม

กับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นรองรับแล้วมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ราคาต่ำ (เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ  20 

จากราคาตลาด ซึ่งจะคำนวณโดยอ้างอิงกบัราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทท่ีทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง

สิทธิ) จึงถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลว. 15 ธันวาคม 2551 

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/

หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท  หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมรับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการจดัตั้งโครงการ  

ESOP และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและอยู่ภายใต้ขอบ

อำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่

จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมาย รวมถึงมีอำนาจใน

การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี  (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP ข้างต้น โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้น

ที่มีส่วนได้เสียได้แก่ 

1. นางสาวสุวรรณา  โชคดีอนันต์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางสุรีย์พร  อนุวัตรอุดม  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 

3. นายเมธิน  เลอสุมิตรกุล  กรรมการ/ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

4. นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล  กรรมการ/ ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี   (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 102,805,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์และแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ  ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา 

โดยได้แถลงว่าเพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทภายใต้โครงการ ESOP และเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจึง

ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 52,616,790 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,722,633 บาท เป็น

จำนวน 221,339,423 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 105,233,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งเป็น

การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิที ่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 

50,616,790 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และนอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไป

ตามกฎหมายบริษัทต้องทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

การลงมติสำหรับวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถาม  

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมบริษัทใชว้ิธีเพิม่ทุนในการระดมทุนแทนการใช้เงินกูย้มื 

ประธานฯ มอบหมายให้นางศศิธร เลอสุมิตรกุล นักลงทุนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แถลงต่อที่ประชุม 

โดยชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

บริษัทมีแผนสำหรับการกู้เงินหากมีโครงการท่ีมีความจำเป็น โดยบริษัทมแีหล่งเงินกู้สำรองในกรณีที่ต้องใช้เงินทุน 

สำหรับการเพิม่ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นัน้ เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินทุน โดยการขอเพิ่ม

ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปน้ี ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้สิทธติามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ผูถ้ือหุ้นเดมิ 

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเงินทุนท่ีจะเพิ่มทุนน้ี ใช้สำหรับการลงทุนอะไร สำหรับโครงการอะไร 

นายสุเมธ เลอสุมติรกุล ประธานคณะกรรมการ ชี้แจงวา่ โครงการลงทุนต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และโอกาส 

ถ้าเขา้เงื่อนไขของบรษิัทก็พร้อมจะดำเนินการทันที 

นายนคร แสนยาศิริ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิม่เติมวา่บริษทัมีโอกาสในการลงทุนเพิม่เติมในอนาคตอกีหรือไม่

อย่างไรบ้าง 

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทมีโครงการลงทุนต่างๆ เข้ามาอยา่งต่อเนื่อง ทัง้นี้ บาง

โครงการตดิเงื่อนไขทางธรุกิจ ระยะเวลาที่อาจกระชั้นชิด จำนวนเงิน หรือสิทธิอื่นๆ ซึ่งทำให้บางโครงการลงทุนยังไม่สำเร็จ แต่

อย่างไรกต็าม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกทา่นเชื่อมั่นวา่ บริษัทมคีวามใส่ใจและนึกถึงผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทตระหนักถึงชื่อเสียง ผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นอยา่งแทจ้ริง จงึขอใหท้่านผู้ถือหุ้นไว้วางใจ 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถาม แต่ไมม่ีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพจิารณาและลงมต ิ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี   (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 121,987,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 12 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา 

โดยได้แถลงว่าตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมายที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 105,233,580 หุ้น มูลค่า

หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน โดยมีการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ ดังนี้ 

▪ จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ

ออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 

▪ จำนวนไม่เกิน 101,233,580 หุ ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) 

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบม อบอำนาจ

ทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียด

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้

กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

▪ พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่

จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 

กำหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

▪ เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น

และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัด

เพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่รวมทั้ง

เอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถาม แต่ไมม่ีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพจิารณาและลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 105,233,580 หุ้น มลูค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เห็นด้วย 121,987,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

ประธานฯ แจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมพิจารณา  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า  

1. บริษัทมองภาพอตุสาหกรรมในอนาคตอย่างไร จากการท่ีตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ภาครฐับาลประกาศ

ยกเลิก Test & Go จะส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจของ MOONG หรือไม่ 

2. จากการท่ีประสบภาวะเงินเฟ้อขณะนี้ ประเทศอินโดนีเซยีไม่ส่งออกน้ำมันปาล์ม ต้นทุนต่างๆ คา่ขนส่ง ราคา

น้ำมันท่ีปรับตัวสูงขึ้น ผู้บริหารมคีวามวติกกงัวลหรือไม่อยา่งไร 

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการ มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารแถลงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า รายได้ส่วนใหญ่บริษัทไม่ได้พึ่งพิงจากภาคการ

ท่องเที่ยวเป็นหลัก ส่ิงที่ยังน่าเป็นกังวลคือกำลังการซื้อภายในประเทศ สำหรับการเปิดประเทศนั้นอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนัก 

ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เป็นนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ 

ประเทศจีนเองก็ยังไม่มีการกระตุ้น หรือเปิดให้คนในชาติของตนท่องเที่ยว หรือออกนอกประเทศ ซึ่งทำให้ยังไม่เห็นสัญญาณของ

ภาคท่องเที่ยวอย่างชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ตาม ต้องดูแนวโน้มหลังจากการเปิดประเทศ และการยกเลิก Test & Go อีกครั้งหนึ่ง 

หากจะต้องมองภาพรวม อาจจะต้องมองจากกำลังซื้อภายในประเทศที่อาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงค่าครองชีพที่มีการ

ปรับตัวสูงขึ้น 
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สำหรับประเด็นเรื่องเงินเฟ้อนั้น กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ค่าขนส่ง ต้นทุนสินค้าของบริษัท

ย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ซึ่งมีสัญญาณมาตั้งแต่ปีก่อนแล้ว supplier มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการปรับราคา ดังนั้นต้นทุน

สินค้าได้มีการบริหารจัดการไปบางส่วนแล้ว เช่น การปรับราคาสินค้าเพิ่มของสินค้าบางตัว หรือสินค้าบางกลุ่ม แต่ไม่ได้ปรับเพิ่ม

สูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายบริษัทมีการปรับราคาสินค้าขึ้นกันบ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 

บริษัทมีการบริหารจัดการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น บริษัทได้มีโครงการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายทั้งระบบ  

supply chain โดยเฉพาะค่าขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันท้ังค่าขนส่งในประเทศ และต่างประเทศ แต่เนื่องจากบริษัทมี

สินค้านำเข้าจำนวนไม่มาก เป็นการซื้อสินค้าภายในประเทศเป็นหลัก การจัดทำโครงการลดต้นทุนของบริษัท จะทำให้สามารถ

ช่วยบรรเทาต้นทุนที่บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ต้นทุนของสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหาร  

portfolio จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ทำให้บริษัทสามารถสร้างสมดุล (Balance) ได้มากขึ้นเพื่อรักษาระดับ GP ได้

อย่างดีที่สุดโดยไม่ให้กระทบกับผลกำไรของบริษัท และบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการจัดการต้นทุน การทำงานในส่วนงาน

สนับสนุน (back office) และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน รวมถึงโครงการลดต้นทุนที่ได้กล่าวไปก่อน

หน้านี้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื ่อง

ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

 

     

    

(นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล) 

ประธานที่ประชุม 

 

 

บันทึกโดย 

 (นางสาวชนัญญา วิลามาศ) 

เลขานุการบริษัท 


