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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม  : วันอังคารที ่26 เมษายน 2565  เปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
สถานที่ประชุม  : จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยมีสถานท่ี 

ควบคุมระบบการประชุม ณ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ประธานที่ประชุม   :   นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร   ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที่ประชุม : นางธาริกา  ฐานณกรวัชร์  เลขานุการบริษัท 
ผู้มีสิทธเิข้าร่วมประชุม : จ านวนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2565 (Record Date)  

จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,508 ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 600,000,000 หุ้น  
_____________________________________________________________________________________ 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
 นางธาริกา  ฐานณกรวัชร์  เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์   ท าหน้าที่เป็น
ผู้ด าเนินการประชุมครั้งนี้  ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ของ
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ ากัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 
3 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,755,103 หุ้น  และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 161  ราย     
นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,359,423 หุ้น  ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  164 ราย       
นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 419,114,526 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 69.85 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ  
ครบเป็นองค์ประชุม  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37  
 เลขานุการบริษัท ได้แนะน ากรรมการบริษัท  ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม
ประชุม ดังนี ้
 

กรรมการ 
1.  นายณรงค์ฤทธิ ์  ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
     ประชุมผ่านระบบ E-AGM  
2.  นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต ์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร      
3.  นายนพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / 
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4.  ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
     กรรมการบริหารความเสี่ยง 
     ประชุมผ่านระบบ E-AGM  
5.  ดร.วิจิตร  เตชะเกษม  กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
     ประชุมผ่านระบบ E-AGM  
6.  นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต ์ กรรมการ   
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กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
     เนื่องจากป่วย 
 

ผู้บริหาร 
1.  นายณิชกุล  ก้องภวิศฐากูร กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและ 

ก ากับดูแลกิจการ 
2.  นายสุชาต ิ  ธนฐิติพันธ์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 
 

เลขานุการบริษัท  
นางธาริกา  ฐานณกรวัชร ์ เลขานุการบริษัทและผู้จดัการอาวุโสฝา่ยนักลงทุสมัพันธ์ 
 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด   
1.  นายวัลลภ    วิไลวรวิทย ์ ผู้สอบบบญัชีรับอนุญาต 

ประชุมผา่นระบบ E-AGM 
2.  นางสาวปรกช    จงกลศิร ิ  ประชุมผา่นระบบ E-AGM 
3.  นางสาวเกวลี   สนิทไชย  ประชุมผา่นระบบ E-AGM 

 

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
นางสาววิภาวรรณ   เปาระพันธ์ุ ประชุมผา่นระบบ E-AGM 
 

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.71 โดย 
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่เข้าประชุม อยู่ร่วมประชุมตลอดการประชุม 

 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้  นางธาริกา         
ฐานณกรวัชร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุม 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนของบริษัท ดังนี ้

• ทุนจดทะเบียน จ านวน 400,000,000  บาท 

• ทุนช าระแล้ว จ านวน  300,000,000  บาท 
 

โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี ้
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า   ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามมายัง
บริษัท 
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ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการซักถาม ดังนี ้      
 

1. ในการประชุม E-AGM ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 
2. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ 

ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”  
หรือ  “งดออกเสียง”  โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องท าในเวลาที่ก าหนด  หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนน
เสียงภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเห็นด้วยกับวาระที่น าเสนอของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้นทีม่ีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 ทั้งนี้ หากก าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้
ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบก าหนดได้ 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ ภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว      
ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น ซึ่งจ านวนผู้
ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายใน
ระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกจากระบบไปก่อน  เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว 
ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก 

4. ส าหรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น 
วาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ  ส าหรับวาระที่ 8 แล้วแต่
กรณีว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะ
กระท าได้โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

5. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย”  และ “งดออก
เสียง”  ทั้งนี ้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ 
คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”  และ “ไม่เห็นด้วย”  ส าหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่น ามา
คิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ยกเว้น วาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียง จะเท่ากับจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

หลังจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดย
แบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย”  และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  ซึ่งวาระ
เลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

6. กรณีผู ้ถือหุ ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู ้อื ่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ           
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ท าการบันทึกคะแนนเสียง
ตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว 

7. ในการด าเนินการประชุมบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการส่งค าถามระหว่างการประชุม ผู้ถือ
หุ้นจะต้องเลือกกดปุ่ม “ส่งค าถาม” จากนั้นให้พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทฯ จะอ่านและ
ตอบค าถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามค าถาม  หากเป็นค าถามที่นอกเหนือจากวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามใน
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
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เมื่อผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุม ได้ด าเนินการที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2564  
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานท่ีประชุม ได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึก
รายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
ฯ อีกช่องทางหนึ่งแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุม  โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือ
หุ้นก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้     
ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   

หลังจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี ้
 

เห็นด้วย 419,117,931 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย  23 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดท าแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ าปี แบบ 56-1 One Report และ รายงานประจ าปี 2564 และได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผู้
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไดด้ าเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ดังนี ้
ปี 2563 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
ปี 2565 - เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม บริษัทได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
       ในการต่อต้านทุจริต 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญโดยให้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่อง 

 

ในวาระนี้ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
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นายนพกฤษฏิ์   นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปี 
2564 มีสาระส าคัญ ดังนี ้

• สินทรัพย์รวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ ่มขึ ้น 161.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.23 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก   
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน สินค้าคงเหลือ สูงขึ้นตามรายได้รวมที่
เพิ่มขึ้น  
 

• หนี้สินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 30.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.6 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากเจ้าหนี้
การค้าที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ และภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีเกิดขึ้นในปี 2564 

 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 129.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.96 จากก าไรสะสมที่เพิม่ขึ้น 

  

• รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผ่านนักธุรกิจ ในงวดปี 2564 เพิ่มขึ้น 235.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.92 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากการบริโภคของผู้บริโภคที่ดูแลในเรื่อง
สุขภาพเพื่อการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่งผลให้จ านวนนักธุรกิจและยอดขาย
ภายในประเทศเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งยอดขายสินค้าประเภท Nutrinal ปรับตัวเพิ่มขึ ้นค่อนข้างมาก  
เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ และเป็นกลุ่มที่นักธุรกิจเข้าใหม่สนใจที่จะน าไปบริโภค และ/หรือ
น าไปจ าหน่ายต่อให้แก่คนใกล้ตัวเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แรก เนื่องจากเป็นสินค้าที่บริโภคแล้วเห็นผลรวดเร็วท าให้
สามารถปิดการขายได้โดยง่าย อย่างไรก็ดีในงวดการด าเนินงานข้างต้น บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น ได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจในแง่ของการเพิ่มผลผลิตการเกษตร และเห็นผลจากการใช้
สินค้าอย่างชัดเจน จึงท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 
 

ทั้งนี้บริษัทฯ มีตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศจ านวน 6 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย 
และสิงคโปร์ ซึ่งกฎหมายและสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป รายได้จาก
การจ าหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจ าหน่ายในปี 2564 ลดลง 0.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9  โดยเป็นระดับ
ปกติของการขายสินค้าผ่านตัวแทนจ าหน่าย 

 

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปี 2564 เพิ่มขึ้น 28.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.89 เนื่องจากการเติบโตของ
รายได้ที่เพิ่มขึ้น และค่าขนส่งการจ าหน่ายช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น ตามการปรับเปลี่ยนช่องทางการ
จ าหน่ายไปตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ขายต่อรายได้รวม ลดลงร้อยละ 8.90 จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปี 2564 เพิ่มขึ้น 11.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 มีสาเหตุหลักมาจาก
บริษัทฯ มีค่าปรึกษา ค่าบริการ ค่าวิจัยและพัฒนาส าหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2564 ประกอบกับมีค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการใช้เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่าย
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การบริหารต่อรายได้รวมแล้ว ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายใน
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

• ก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธิในงวดปี 2564 จ านวน 223.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 17.43 ของรายได้รวม 
มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จาการขายในประเทศเพิ่มขี้นเป็นหลัก และการลดลงของค่านายหน้านักธุรกิจและ
ต้นทุนสินค้าที่มีอัตราลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน เนื่องมาจากการปรับกลยุทธ์องค์กรทั้งด้านการขายมาเป็นการ
ขายออนไลน์เพิ่มขึ้นและการบริหารค่าใช้จ่ายให้ลดลงตามสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-
19)  
 

• การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในแง่ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสดั งกล่าวท าให้ก าลังซื้อทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศลดลง และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดงานประชุม ฝึกอบรมสัมมนาแก่สมาชิกในที่ที่มีคน
จ านวนมากได้ ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการขยายฐานนักธุรกิจใหม่ๆ และจ านวนนักธุรกิจในระบบคาดว่ามี
แนวโน้มที่จะลดลงจากการไม่ได้พบเจอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นเวลานาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนเวลาท าการของสาขาให้สอดคล้องกับมาตรการเคอร์ฟิวของทางรัฐบาล และพื้นที่บริเวณสาขาจะเปิด
ท าการได้เฉพาะส่วนส าหรับร้านค้าเท่าน้ัน โดยไม่อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดการประชุม  
 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาควบคุมรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และอาจพิจารณา
ถึงกลยุทธ์ในการด าเนินทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจยังคงมีผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ในแง่ของก าลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงในภาพรวม ทั้งนี้ จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ กลับมา
ด าเนินการได้ตามปกติและสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เช่น งานประชุมและงานสัมมนา บริษทัฯ 
คาดการณ์ว่า หากไม่มีการระบาดซ ้าของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างรุนแรงในประเทศไทย บริษัทฯ จะสามารถ
ด าเนินการได้ตามภาวะปกติ 

 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้  ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

 ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการ
ด าเนินงานในรอบป ี2564 
 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 
2564 
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วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. กัญญารัตน์  สานโอฬาร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน 
ผศ. ดร. กัญญารัตน์  สานโอฬาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานว่า งบการเงิน ประจ าปี 2564 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงาน 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ปรากฏอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ 56-1 One Report และรายงานประจ าปี 2564  ซึ่งได้จัดส่งใน
รูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  สรุปสาระส าคัญ
แสดงเป็นตารางเปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี ้

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์รวม 1,048.00 886.38 904.50 759.02 

หนี้สินรวม 257.41 226.50 228.37 193.49 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 790.59 659.88 676.13 565.53 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,208.32 990.53 1,192.48 957.31 

รวมรายได้ 1,283.61 1,029.80 1,269.89 1,018.96 
รวมค่าใช้จ่าย 998.59 943.34 1,011.04 937.92 
ก าไรส าหรับปี 223.81 66.64 203.01 67.19 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 217.61 64.02 203.01 67.19 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)  0.36 0.13 0.34 0.14 
 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้  ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 
2564  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยเสียงดังนี้ 
 

เห็นด้วย 419,807,932 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 23 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปนัผล ประจ าปี 2564 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงาน 
นายนพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
เงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วน
ของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การ
ส ารองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงนิปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 
 ในปี 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังภาษี บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 203.01  
ล้านบาท  จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน 174.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 ของก าไรสุทธิจากงบ
เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (งวด 6 เดือน คือ มกราคม - มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ 
0.12 บาท เป็นจ านวนเงิน 72.0 ล้านบาท   
 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจ านวนเงิน 102.0 ล้านบาท โดยก าหนดรายช่ือ
ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565  และก าหนดจ่ายในวันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 
2565 และจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน 10.15 ล้านบาท 
 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้  ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล  ประจ าปี 
2564 

 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล (งวด 6 เดือน คือ มกราคม - มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจ านวนเงิน 72.0 ล้านบาท
จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท  โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 และจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
10.15 ล้านบาท ด้วยเสียง ดังนี้ 
 

เห็นด้วย 419,822,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายแพทย์สิทธวีร์   

เกียรติชวนันต์   นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์  และ ดร.วิจิตร  เตชะเกษม กรรมการบริษัท ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงขอเชิญให้กรรมการที่เข้าประชุมทั้ง 2 ท่านออกจากห้อง
ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และได้มอบหมายให้ 
นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน 

นายนพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       
ได้กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19  ก าหนดว่า 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
กรรมการที่จะให้ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ถือใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน มีรายช่ือ
ดังต่อไปนี้ 

1. นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต ์ รองประธานกรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการบริหาร  

2. นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.วิจิตร  เตชะเกษม กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

อน่ึง ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตั้งเปน็
กรรมการบริษัท ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน -30 ธันวาคม 2564 
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการ     
เสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งเป็นรายบุคคลโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของ  
บริษัทฯ แล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการ
เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ทั้ง 3 ท่านเดิม คือ นายแพทย์สิทธวีร์   
เกียรติชวนันต์   นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์  และ ดร.วิจิตร  เตชะเกษม  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่ง 

ส าหรับประวัติและความเชี ่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ข้อมูลการ
ด ารงต าแหน่งหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการ
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เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า  พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 แล้ว  
 ในการนี้ นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์ และ ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอ
ชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้อง อีกทั้งได้น าความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท โดยด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนอ้ย
กว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งน้ีเป็น 5 ปี 

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ก าหนดว่า  “ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือ
เข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง” 

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กร รมการบริษัท
จ านวน 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีกรรมการคนใดเป็นกรรมการของบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ  

 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้  ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล 

 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 
ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้ 

5.1  นายแพทย์สิทธวีร์   เกียรติชวนันต์ 
 

เห็นด้วย 419,822,932 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 23 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
5.2  นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์ 

 

เห็นด้วย 419,822,932 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 23 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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5.3  ดร.วิจิตร  เตชะเกษม 
 

เห็นด้วย 419,822,932 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 23 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ได้เสร็จสิ ้นลงแล้ว จึงขอเชิญ
กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม 

 
วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน 
นายนพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       

ได้กล่าวรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 สรุปใจความส าคัญว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ 
เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บ าเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้
ก าหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง 

ในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยก าหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทน
รายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครัง้ โดยตลอดทั้งปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 3,044,000 บาท  ท้ังนี้ บริษัทสรุปจ านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี แบบ  56-1 One Report / รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่   ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 2 ในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ส าหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบ
กับปี 2564 โดยก าหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ทั้งนี้ ได้กลั่นกรองอย่างละเอยีด
ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ  
รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของจ านวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมี
รายละเอียดการจ่ายดังนี้ 
 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   แบ่งเป็น 
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน  (กรรมการบริษัททุกคน) 

 

ต าแหน่ง 
ปี 2565 

(บาท/เดือน) 
ปี 2564 

(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการบริษัท 35,000.- 35,000.- 
กรรมการบริษัท 28,000.- 28,000.- 
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1.2   ค่าเบี้ยประชุม  (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 
 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ปี 2565 

(บาท/คร้ัง) 
ปี 2564 

(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 15,000.- 15,000.- 
 กรรมการ 12,000.- 12,000.- 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 12,500.- 12,500.- 

 กรรมการ 10,000.- 10,000.- 
คณะกรรมการสรรหาและ ประธาน 12,500.- 12,500.- 

พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ 10,000.- 10,000.- 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน 12,500.- 12,500.- 

 กรรมการ 10,000.- 10,000.- 
 

2.  ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับ

จากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  
 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565
ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น 
 

มติที ่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม อนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 โดยก าหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ตาม
อัตราทีน่ าเสนอ และให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  ด้วย
เสียง ดังนี ้
 

เห็นด้วย 419,822,932 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 23 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. กัญญารัตน์  สานโอฬาร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน 
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ผศ. ดร. กัญญารัตน์  สานโอฬาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 
ติดต่อกัน นับตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2563 โดยมีรายละเอียดรายชื่อผู้สอบบญัชี
และเลขท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 
 

              รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ 6797 และ/หรือ 
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ 6326 และ/หรือ  
3. นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา 6523 และ/หรือ 
4. นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ 7731 

 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง จากรายชื่อที่เสนอนี้ 
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท างบการเงินจะสามารถด าเนินการตรวจสอบได้แลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา โดยในรอบปี
บัญช ี2564 ที่ผ่านมา นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีเพียงท่านเดียว 

สาเหตุที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีจากส านักงานเดียวกัน เนื่องจากช่วยใหผู้้สอบ
บัญชีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้สะดวก โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่น
ว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามก าหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะ
มีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบและก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบ 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ มี
ระบบงานท่ีแสดงถึงการท างานอย่างมีคุณภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอและหมาะสม มีความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 ดังนี ้

 

นอกจากน้ี ยังมีค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จ ากัด (เดิม
ซื่อ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่ จ ากัด) 180,000 บาท บริษัท ซัคเซส สปิริต จ ากัด 475,000 บาท และ 
บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จ ากัด 500,000 บาท รวมเป็นจ านวนค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย
เท่ากับ 4,805,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่าน้ัน ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจาก
การสอบบัญช ีโดยจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ 

รายละเอียด 
ปี 2565 (น าเสนอ) 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2564 
จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1, 2, 3 รวม 1,050,000 1,050,000 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2,600,000 2,600,000 

รวมท้ังสิ้น 3,650,000 3,650,000 
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นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความ
คิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้  ซึ่งมีผู้สอบถาม ดังนี ้
 

นายสมพงษ์  ศิลปส์มบูรณ์ : ผู้ถือหุ้น 
ถามว่า   

• สภาพการด าเนินธุรกิจปัจจุบันปี 2565 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นอย่างไร และมีนักธุรกจิที่
แอคทีฟอยู่จ านวนเท่าใด  

• จ านวนนักธุรกิจในประเทศไทยย้อนหลัง 3 ปีจนถึงปัจจุบัน พบว่าไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสาเหตุใด 

• ที่ผ่านมายอดขายในประเทศลาวและเวียดนามลดลงเนื่องจากสาเหตุใด และยอดขายในปีนี้จะกลับมา
เหมือนเดิมหรือไม่ 

• ปัจจุบันกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศพม่ามีมากขึ้น จะท าให้ยอดขายที่ประเทศพม่ากลับมาดีเหมือนเดิม
หรือไม่ 

• ปัจจุบันบริษัทยังคงเป้าเติบโตที่ 50% ที่ YoY หรือไม่ 
 

นายนพกฤษฏิ์   นิธิเลิศวิจิตร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ชี้แจงว่า การด าเนินธุรกิจในปี 2565 ส าหรับประเทศไทยบริษัทฯ มองโอกาสจาก 2 ธุรกิจ คือ 1. Health 
Trend ธุรกิจสุขภาพ รวมถึง aging society เนื่องจากสังคมไทยคนท่ีมีก าลังซื้อจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะ
การสร้างภูมิคุ้มกัน จึงเป็นโอกาสศึกษาเพื่อวางกลยุทธ์ไปหากลุ่มคนที่มีก าลังซื้อในเรื่องการดูแลสุขภาพ 2. กลุ่มอาชีพ
เกษตกร พืชสวนไร่นาและพืชผลต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่เกิดวิกฤติของยูเรียแพงท าให้เอ็นพีเคราคาสูงขึ้น แต่
ผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารรองเสริมพืชไม่ได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบที่เป็นยูเรีย โอกาสนี้ท าให้บริษัทฯ ขายในราคาเดิมได้ 
ด้วยจุดเด่นปริมาณเท่ากันสามารถใช้กับพืชสวนไร่นาได้มากกว่าปุ๋ยเอ็นพีเค 10 เท่า ถ้าเปรียบเทียบในการจ่ายราคา
เท่ากันแต่ผลผลิตได้มากกว่าเดิม 10 เท่า ดังนั้นยอดธุรกิจจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเกษตรกรจึงเพิ่มขึ้น 2 เท่า และ
จะพยายามให้เพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเป็นอย่างน้อยในปีนี้  อีกทั้งบริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ  เช่น Digital 
Marketing, Sale Tool ต่าง ๆ ให้ใช้กับระบบออนไลน์และพร้อมท่ีจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆ 

 

ส่วนต่างประเทศ ประเทศที่มีโอกาสดีขึ้น คือ พม่า จากเดิมที่ไม่ให้ท าธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง ให้ท าเฉพาะ
ขายตรงแบบช้ันเดียวและในประเทศเกิดการปฏิวัติ  ดังนั้นบริษัทฯ จึงเริ่มปรับกลยุทธ์เป็นขายตรงแบบช้ันเดียว แต่ทุก
วันนี้การท าธุรกิจเริ่มเปิดเสรีมากขึ้น ท าให้ยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นเท่าตัวในส่วนของปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบาง
รายการที่เป็นโอกาส ดังนั้นปีนี้พม่าจะเติบโตต่อเนื่อง ทั้งนีก้ระบวนการขายตรงแบบช้ันเดียวนั้น บริษัทฯ ต้องใหค้วามรู้
ผลิตภัณฑ์และ support นโยบายการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู ้บริโภคแบบคนต่อคน ครอบครัวต่อครอบครัว         
ซึ่งบริษัทฯ ท ากระบวนการนี้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เติบโตของพม่า  และ สปป. ลาว ปีนี้กลับมาดีขึ้น 
หลังจากปรับกลยุทธ์และมีการประชุมอย่างต่อเนื่องท าให้ยอดเริ่มกลับขึ้นมา ส่วนประเทศเวียดนามยอดธุรกิจคงที่ 
เนื่องจากประเทศเวียดนามมีข้อจ ากัดในเรื่องกฎหมายและรัฐบาลมีนโยบายปกป้องการท าธุรกิจสูง การด าเนินงาน  
ทุกอย่างต้องขออนุญาตต่อรัฐบาล บริษัทฯ จึงไม่ได้วางกลยุทธ์ให้ส าเร็จในปีนี้ ส่วนประเทศกัมพูชามีแน้วโน้มรากฐาน
ธุรกิจที่ดีจากธุรกิจเกษตร เดิมบริษัทฯ มียอดธุรกิจจาก 3 โปรดักส์หลักๆ คือ ตัวบ ารุงดิน ปุ๋ยบ ารุงใบดอก และปุ๋ยเพิ่ม
ผลผลิต แต่ปีนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนายาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงต่างๆ เข้าไปเสริม เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตรา
การเติบโตจากการส่งออกได้ ส่วนในประเทศมาเลเซีย ยอดธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งสูงมากโตกว่าไทย 2 เท่าตัว 
ผลิตภัณฑ์และระบบการพัฒนาคน Mindset, Leadership, Communication และการบริหารจัดการองค์กรได้รับ
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การยอมรับ ส่วนประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีมาตรฐานสูงสุด  ในปีนี้บริษัทฯ จึงไม่เน้นการเติบโตการส่งออกที่
ประเทศนี ้
 

ส าหรับจ านวนสมาชิกไม่เพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจากเมื่อสมาชิกขึ้นมาในระดับหนึ่งต้องมีกระบวนการที่ต้องดูแล
การอยู่ต่อ โดยมี 2 ปัจจัยหลัก คือ การบริหารจัดการทีมของนักธุรกิจเครือข่ายซึ่งบริหารองค์กรอยู่ และกระบวนการ 
CRM ลูกค้าจากระบบภายในของบริษัทฯ ซึง่ในปีนีบ้ริษัทฯ มีแผนพัฒนาผู้น าท่ีสามารถดูแลองค์กรแบบเข้มแข็ง เริ่มต้น
ปีนี้ตั้งเป้าหมาย 500 คนที่ดูแลจัดการสายสัมพันธ์ในทีม และการกระตุ้นการสื่อสารในทีมอย่างสม ่าเสมอ พร้อมกับ
พัฒนาระบบ CRM ในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึง segment ย่อยให้รู้ไปถึงพฤติกรรมในการซื้อ การชอบ
ไม่ชอบ จังหวะเวลาการใช้สินค้าหมดเมื่อไร และใหข้้อมูลข่าวสารทีส่ามารถตัดสนิใจซื้อไดท้ันท ีซึ่งกระบวนการนี้บริษัท
ฯ ด าเนินการอยู่ โดยในทุกๆ เดือน มีสมาชิกใหม่เพิ่มประมาณ 8,000 คน โดยตั้งเป้าให้ถึง 10,000 คน   ที่ผ่านมา
สมาชิกที่เข้ามาแล้วหยุดต่ออายุท าให้ net gain สมาชิกไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการ
ต่ออายุสมาชิกด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในขณะเดียวกันก็สร้างกระบวนการแรงจูงใจคนท าให้เกิด productivity สูงสุด 
ท าให้มีเปอร์เซนต์ active เข้ามาเกี่ยวข้อง ตอนนี้มี member active 120,000 คน และแต่ละเดือนมี active ในการ
ซื้อประมาณ 11-12 % แต่เป้าหมายปีนี้ตั้งไว้ 15-20% เพื่อเพิ่มคุณภาพของสมาชิก active เน้นความต่อเนื่องในการ
ซื้อ และท าการแยก segment กลุ่มต่างๆ ซื้อต่อเนื่อง 3 เดือน 6 เดือน เพื่อมาวิเคราะห์ 
 

 ส าหรับการเติบโต 50% ยังคงตั้งเป้าเติบโตเหมือนเดิม แต่ถ้าไม่ได้ตามเป้าหมาย ได้ประมาณ 20% ก็ถือว่า
น่าพอใจ 
  

เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
ประจ าปี 2565 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565  

 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797  และ/หรือ  นางสาวจันทิรา  จันทราชัยโชติ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326  
และ/หรือ  นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523  และ/หรือ นายนันทวัฒน์  
ส ารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 แห่งส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เฉพาะบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 
3,650,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจ านวนเงิน 4,805,000 บาท ด้วยเสียง ดังนี ้
 

เห็นด้วย 419,822,932 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 23 เสียง   
บัตรเสีย 0 เสียง   

ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่  8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  ประธานท่ีประชุม ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
อื่นๆ เพื่อพิจารณา  
นายปิยะพงษ์  ปราสาทอง : ผู้ถือหุ้น 

ถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะท าธุรกิจเกี่ยวกับกัญชง กัญชาและต้นกระท่อม เพื่อต่อยอดธุรกิจอย่างไร 
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นายนพกฤษฏิ์   นิธิเลิศวิจิตร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ชี้แจงว่า ปัจจุบันท าครีมบ ารุง และเซรั่มต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยเป็นกระบวนการเชื่อมต่อและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตั้งแต่ต้นน ้าซึ่งบริษัทฯ ได้ลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมคิดและร่วมพัฒนาตั้งแต่ในการ
เพาะปลูกและการวิจัย แต่ทางบริษัทฯ จะอยู่ในส่วนของการร่วมคิดพัฒนาโปรดักส์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง กัญชา และ
กระท่อม และการเป็นผู้จัดจ าหน่าย ซึ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้นน ้า ส่วนกลางน ้าคือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็น
บริษัทย่อยคือ SMI เป็นผู้ผลิต บริษัทแม่ SCM เป็นผู้จัดจ าหน่าย และมีแผนท่ีจะผลิตอาหารเสริม  
 

นางสาวราตรี วิศิษฏิ์สุรวงศ์ : ผู้ถือหุ้น 
ถามว่า ภาวะเงินเฟ้อ น ้ามันแพง ส่งผลกระทบกับผลการด าเนินงานหรือไม่ 

 

นายนพกฤษฏิ์   นิธิเลิศวิจิตร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ช้ีแจงว่า น ้ามันแพงไม่ได้กระทบต้นทุนผลิตภัณฑ์และการจัดส่งก็ไม่มีการปรับราคา ส่วนทางนักธุรกิจบริษัทฯ 
สื่อสารและให้บริการทางออนไลน์มากขึ้น  ในภาวะเงินเฟ้อยังไม่มีผลกระทบที่จะต้องปรับราคาสินค้า  
 

นายปิยะพงษ์  ปราสาทอง : ผู้ถือหุ้น 
 ถามว่า ขอให้ผู้บริหารบอกเล่า ธุรกิจในยุโรป ออสเตรเลีย และ USA 
 

นายนพกฤษฏิ์   นิธิเลิศวิจิตร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ชี้แจงว่า ในตลาดยุโรป มีสมาชิก AEC ไปท างานแถบยุโรป เมื่อกลับมาเมืองไทยหรือภูมิล าเนาของตนเอง         

มีสมาชิกแนะน าสินค้าของบริษัทฯ จึงได้น าสินค้าไปท าตลาดที่ต่างประเทศที่สมาชิกท างานอยู่ และได้รับการตอบรับ   
ที่ดี จึงแต่งตั้ง dealer เพื่อน าสินค้าเข้าโดยตรงและก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินงานให้ถูกต้อง ส าหรับช่วงเริ่มต้น
ขนาดธุรกิจประมาณ 5 ล้านบาทต่อเดือน และจะเจาะตลาดให้ฝรั่งบางคนที่ใกล้ชิดกับ dealer กลุ่ม AEC ให้เปิดใจ 
และเมื่อสองเดือนที่แล้วมีคนท่ีสนใจเป็น dealer บินมาเทรนนิ่งธุรกิจระบบของ SCM แล้ว 

 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม จึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้  ก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้  คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมในวันนี ้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.39 น. 
 

นางธาริกา  ฐานณกรวัชร์  เลขานกุารบริษัท ผู้บันทึกการประชุม 
                                                       

 
ลงช่ือ ............................................................ ประธานกรรมการบรษิัท / ประธานที่ประชุม 

                                             (นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร)  
         
 
 


