รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 34
บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ หองประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น.มีผูถือหุน และ ผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุม 122 ราย ถือหุนรวม 392,402,924 หุนคิด
เปนรอยละ 87.20 ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองคประชุม ( หุนบริษัทฯมี 450,000,000หุน ) และไดมีผูถือหุน และผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ไดเริ่มการประชุมไปแลว ทําใหเมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจํานวนผูถือหุนและผูรบั มอบ
ฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 148 ราย ถือหุน รวม 392,720,226 หุน คิดเปนรอยละ 87.27
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36.ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไม
นอยกวา 25 คน หรือ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถอื หุน ทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุมเวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ โดย
มี นายพิพัฒ พะเนียงเวทย ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย กลาววา ในนามของประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอตอนรับผูถือหุนทุก
ทานเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 34 ของบริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด ( มหาชน ) ผมขอแนะนํา กรรมการบริษัท
ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ซึ่งไดมารวมเปนสักขีพยาน ในการประชุม ในวันนี้ ดังนี้
กรรมการบริษทั เขารวมประชุม
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย
4. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
5. นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง
7. นางสุนันทา ชวนประพันธ
8. นายพิมล รัฐปตย
9. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
10. พญ.ยุพา สุนทราภา
11. รองศาสตราจารย ดร. กุลภัทรา สิโรดม
12. นายกําธร ตติยกวี
13. นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน

ประธานกรรมการ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโสฝายบัญชีบริหารและฝายการเงิน
กรรมการบริหารการผลิต
กรรมการบริหารการขาย
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโสฝายผลิต ลาดกระบัง 2 และ ฝายธุรกิจ 2
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโสฝายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะผูบริหารบริษัทที่เขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายธวัช แกวพิทักษ
นางสาวพนิดา ประโยชนทวีกิจ
นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย
นายพัน ใจบุญ
นางอรอนงค สงเสริม

ผูจัดการอาวุโสฝายวิศวกรรม
ผูจัดการอาวุโสฝายผลิตบางชัน
ผูจัดการฝายบัญชีบริหาร
ผูจัดการฝายขายธุรกิจ1
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

ผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด
นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
ที่ปรึกษากฎหมายรวมเปนสักขีพยานนับคะแนน
นายศิรชัย กฤตยานุกูล
จากนั้น นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดแจงใหทราบวา ตามที่บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษทั ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่
30 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน เสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษทั
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียงการลงคะแนนใหกระทําโดย
เปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะ
กรณีที่ผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น จากนั้นจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ และเพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอย
หากทานผูถือหุน ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหทานแสดงความเห็นของทานพรอมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ไดแจกใหทุก
ทานตอนลงทะเบียนแลว และขอใหทานยกมือเพื่อใหเจาหนาที่ ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน คะแนนเสียงในแตละวาระจะ
แสดงผลบนหนาจอที่จัดไว บริษัทฯ จะแจงใหทราบในกรณีดังนี้
1. มีผูเขารวมประชุมเพิ่ม
2. มีผูลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง”
กรรมการบริษทั ฯในฐานะผูถือหุนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณี
ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการ ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่มีผูถือหุน และ ผูรับมอบฉันทะ
มาลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเริ่มแลว ผูถอื หุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไมไดเริ่ม
พิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถือหุน ที่มาเขารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ได
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอไป
เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส
บริษัทจะนับคะแนนดวยระบบ Barcode ซึ่งผูถือหุนจะเห็นผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน โดยแยกเปนกรณี
ตาง ๆ ดังนี้
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1. ทุก วาระ ยกเว น วาระเลื อ กตั้ ง กรรมการ ผู ที่ ไ ม เ ห็ น ด ว ยหรื อ งดออกเสี ย งขอให ท า นยกมื อ ขึ้ น เจ า หน า ที่ ไปรั บ บั ต ร
ลงคะแนนจากทาน ขอใหทานแสดงความเห็นของทานพรอมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ไดแจกใหทุกทานตอนลงทะเบียนแลว
2. สําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนทุกทาน ไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวตั้งแตลงทะเบียนเขาประชุม โปรด
ระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทั้งลงนาม กรณีที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ
ทานใด ใหยกมือขึ้นเจาหนาที่ ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน ขอใหทานแสดงความเห็นของทานพรอมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
ที่ไดแจกใหทุกทานตอนลงทะเบียนแลว หลังจากนั้น เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผูถือหุนทุกทานเมื่อจบวาระนี้
จากนั้น จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหดังตอไปนี้
( กอนเขาวาระที่ 1 ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 7 ราย จํานวนหุน 128,800 หุน รวมเปนผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 129 ราย รวมจํานวนหุน 392,531,724 หุน คิดเปนรอยละ 87.23 ของจํานวนหุนที่
ออกและเรียกชําระแลว )
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครัง้ ที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาว ไดสงใหกับผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนแลว พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซดของบริษัทwww.farmhouse.co.th
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน ทานใด
ซักถาม จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุนที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครัง้ ที่ 33 ดวยคะแนน
เสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
392,531,724
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
( รอยละ - )
( รอยละ - )
( กอนเขาวาระที่ 2 ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 6 ราย จํานวนหุน 132,000 หุน รวมเปนผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 135 ราย รวมจํานวนหุน 392,663,724 หุน คิดเปนรอยละ 87.26 ของจํานวนหุนที่
ออกและเรียกชําระแลว )
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2555
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2555 ใหผูถือหุนทราบดังนี้
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รายไดรวม (จากการขาย)
กําไรสุทธิ
ทรัพยสินรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถอื หุน
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
จํานวนหุนสามัญ
มูลคาหุนตามบัญชีหุนละ

2555
5,893,451,691
850,103,236
4,756,729,296
1,206,050,682
3,550,678,614
450,000,000
450,000,000
7.89

2554
5,534,200,359
818,610,219
4,312,142,658
1,158,925,354
3,153,217,304
450,000,000
450,000,000
7.01

( หนวย : บาท )
% เพิ่ม (ลด )
6.49
3.85
10.31
4.07
12.60
12.55

ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดําเนินงานดังกลาวไดปรากฏในหนังสือรายงานประจําป 2555ซึ่งไดจัดสง
ไปยังผูถือหุนเปนการลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานดังกลาว ไดจัดทําขึ้นตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากผูถือ
หุนทานใดมีขอสงสัยประการใดขอใหสอบถามได
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
กรรมการผูอํานวยการ : นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ทานผูถือหุนทานใด ประสงคจะถามคําถามในวาระนี้หรือไม
ผูถือหุน : คุณวีรศักดิ์ ศรีสีคิ้ว จากการดูรายงานประจําปยอนหลัง เริ่มตั้งแตป 2547-2554 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตมาโดย
ตลอด แตในป 2555 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตเพียงรอยละ 6.5 สวนกําไรสุทธิเติบโตรอยละ 3.8 ซึ่งเมื่อดูอัตราการเติบโตของ
กําไรสุทธิในป 2555 พบวามีอัตราการเติบโตนอยกวายอดขาย จึงขอสอบถามถึงสาเหตุวาเปนเพราะเหตุใด
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตองยอมรับวาเปนปแรกที่อัตราเติบโตไมถึง 2 หลัก โดยปลายป 2554
ประมาณเดือน กันยายน ตุลาคม และ พฤศจิกายน มีเหตุการณน้ําทวมทําใหตองผลิต 24 ชั่วโมง มีผลใหยอดขายและกําไร
สูงขึ้นเปนพิเศษ แตการเกิดวิกฤติการณน้ําทวมนั้น สงผลกระทบตอธุรกิจดานอื่นๆ เชน บริษัทผลิตรถยนต จึงทําใหในชวงตน
ป 2555 บริษัทที่ผลิตรถยนตใหกับบริษัท ไมสามารถสงมอบรถใหบริษัทฯ ไดทันตามกําหนดเวลา ซึ่งลาชาไปเปนเวลา 6
เดือน จึงเปนเหตุใหบริษัทฯ ไมสามารถขยายหนวยขายไดตามเปาหมาย อีกทั้งเมื่อปลายป 2554 วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ
ประกอบดวย แปงสาลี ไขมันและ น้ํามันปาลม ทางผูขายแจงวาจะปรับราคาสูงขึ้น ทําใหการตั้งเปาหมายกําไรของป 2555 ไว
เพียง 800 ลานบาท แตในทางเปนจริงวัตถุดิบกลับออนตัวลง ซึ่งเปนผลดีในแงของตนทุนที่ลดลง สงผลใหกําไรเพิ่มขึ้นกวาที่
ประมาณการไว
และในป 2555 บริษัทฯ ไดติดตั้งเครื่องจักรขนมปงชนิดแผน สายการผลิตที่ 3 ณ โรงงานบางชัน โดยเริ่มเดินเครื่องจักร
และรับรูคาเสื่อมราคาตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2555 ทําใหคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น และในเดือน เมษายน 2555 รัฐบาลประกาศขึ้น
คาแรงขั้นต่ํา เปน 300 บาท แตทางบริษัทไดปรับคาแรงใหกับพนักงานกอนที่รัฐบาลจะมีประกาศ เนื่องจากแรงงานเขาสูระบบ
ไมเพียงพอ ดังนั้นจึงเปน 2 สาเหตุหลักที่มีผลทําใหอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิไมสอดคลองกับยอดขาย
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ผูถือหุน : คุณวีรศักดิ์ ศรีสีคิ้ว จากรายงานประจําป หนา 47 ในป 2555 ฝายผลิตมีพนักงาน จํานวน 2,418 คน เพิ่มขึ้นจากป
กอน 10.3% ฝายขายมี 1,642 คน เพิ่มขึ้นจากปกอน 7.3% อยากทราบวาเหตุใดอัตราการเติบโตของกําลังคนจึงสูงกวาการ
เติบโตของยอดขาย และจากการเขาราน 7-11 พบวาไมมีเดลี่แซนดวิชรสชาติแซลมอนและรสชาติปูอัดวางจําหนาย อยากทราบ
วามีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม และในป 2555 ชองทางคอนวิเนียนสโตร มีการเติบโตลดลง เนื่องจากการปดสาขาบางสาขา
ของราน 108 Shop หรือไม และการที่กลุมเซ็นทรัลเขาไปถือหุนสวนใหญในรานสยามแฟมิลี่มารท อยากทราบวาสงผล
กระทบกับบริษัทฯ หรือไม เพราะวากลุมเซ็นทรัลมีการผลิตสินคาชนิดเดียวกับบริษัท
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย เนื่องจากในป 2554 พนักงานของบริษัทฯ ทํางานเกินเวลาที่กําหนดเปน
สวนใหญ โดยเฉพาะฝายผลิตและฝายขาย ซึ่งบริษัทจะจายเปนคาลวงเวลา แตบางครั้งพนักงานก็ไมอยากรับคาลวงเวลาแลว ทํา
ใหบริษัทฯ ตองเพิ่มพนักงานใหเพียงพอ ถาสินคาที่มีกระบวนขั้นตอนการผลิตเยอะ ก็จะใชพนักงานเยอะ แตถาสินคาที่ผลิต
ระบบ Fully Automatic ก็จะใชพนักงานนอย โดยปจจุบันฝายผลิตมีพนักงานเพียงพอแลว แตฝายขายยังขาดอยู จากที่ผูถือหุน
เขา 7-11 แลวพบวาไมมีสินคาบางชนิดของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากราน 7-11มีทั้งชองทางการจําหนาย และ เปนผูผลิตสินคาเอง
จึงมีเงื่อนไขในการหามวางจําหนายสินคาที่มีรูปแบบเหมือนกัน แตอยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ กําลังหาทางแกไขใหสินคา
เพียงพอกับความตองการของผูบริโภค
ส ว นคํ า ถามของสยามแฟมิ ลี่ ม าร ท ที่ จ ะเข า ลงทุ น โดยเซ็ น ทรั ล ไม มี อ ะไร
เปลี่ยนแปลง ยอดขายโตขึ้นไดดี
กรรมการบริหารการขาย : คุณสมศักดิ์ อนุรักษภราดร ในสวนของจํานวนรานคอนวิเนียนสโตรที่เห็นวาลดลงนั้น บริษัทฯ ได
จัดประเภทกลุมรานคาใหม โดยราน 108 Shop ที่เปนรานคาเล็ก แลวไมเขาเงื่อนไข ทางฝายขายจัดเปนประเภทรานคาปลีก
แบบดั้งเดิม (Tradeditional Trade) ไมไดจัดเปนเปนคอนวิเนียนสโตร
ผูถือหุน : คุณวีรศักดิ์ ศรีสีคิ้ว จากรายงานประจําป หนา 135 ในสวนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 11.3 บริษัท เพร
ซิเดนท กรีน เฮาส ฟูดส จํากัด มีรายไดเพิ่มขึ้น 57.6% จากปกอน แตกําไรสุทธิกลับลดลง 8.2% จึงขอสอบถามวาเปนเพราะ
เหตุใดกําไรสุทธิจึงลดลง
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ในป 2555 บริษัท เพรซิเดนท กรีน เฮาส ฟูดส จํากัด “ รานซาโบเตน” มีการ
เปดสาขาใหมเพิ่มขึ้นเชน สาขาพรอมานาด สาขาเดอะมอลลบางแค และสาขาเซ็นทรัลพระราม 9 โดย สาขาใหม นี้ยังขาดทุน
อยู ถึงแมวายอดขายจะเพิ่มขึ้น แตการเปดสาขาใหมตองใชเงินลงทุนประมาณ 10 ลานบาท ตอสาขา และในสวนของการ
ตกแตงราน ทางบัญชีรับรูตัดคาเสื่อมราคาตามระยะเวลาการเชา ดังนั้นจึงเปนสาเหตุใหอัตราการเติบโตของกําไรสุทธินอยกวา
การเติบโตของยอดขาย
ผูถือหุน : คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว : ขาวเรื่องคูแขงคือ บริษัทเอสแอนดพีเปดรานอาหารประเภทเดียวกัน อยากทราบวากระทบ
กับบริษัทหรือไม
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไมกระทบกับบริษัท
เมื่อไมมีผูถอื หุน ทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงถือวาที่ประชุมผูถือหุนไดรบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปบัญชี 2555 แลว
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วาระนี้ไมมีการลงคะแนน เนื่องจากเปนวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
( กอนเขาวาระที่ 3 ไมมีผูถือหุน หรือผูร ับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย รายงานวา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผานการตรวจสอบและรับรอง จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวตาม
รายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจําป 2555ที่สงใหผูถือหุน ทุกทานลวงหนา พรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมผูถือ
หุนแลว จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
จากนั้นนางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมี
ผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถ ือหุน ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
392,663,724
( รอยละ 100 )

ไมเห็นดวย
ไมมี
( รอยละ - )

งดออกเสียง
ไมมี
( รอยละ - )

( กอนเขาวาระที่ 4 ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 10 ราย จํานวนหุน 33,502 หุน รวมเปนผูถอื หุน และ
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 145 ราย รวมจํานวนหุน 392,697,226 หุน คิดเปนรอยละ 87.27 ของจํานวนหุนที่ออก
และเรียกชําระแลว )
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุมัตกิ ารจายเงินปนผล ประจําป 2555
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดรายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทป 2555 มีดังนี้
กําไรสุทธิ
850,103,236 บาท
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา
1,531,195,865 บาท
รวมเปนกําไรสะสมในสวนที่ยังไมไดจัดสรร ณ.วันสิ้นงวด 2,381,299,101 บาท
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได และหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการ
ลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ จายเงินปนผล ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.95 บาท
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ซึ่งบริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนไปแลวในอัตราหุนละ 0.43 บาท เมื่อ
24 ตุลาคม 2555 โดยจายจากกิจการปกติ หุนละ 0.17 บาท และจากกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน ซึ่งเปนกิจการที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตราหุนละ 0.26 บาท คงเหลือจายเงินปนผลงวดสุดทายอีกในอัตราหุนละ 0.52 บาท
โดยจายจากกิจการปกติ หุนละ 0.18 บาท และจากกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนซึ่งเปนกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ในอัตราหุน0.34 บาท ใหแกผูถือหุน โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มสี ิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 กําหนด
จายเงินปนผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล
ขอมูลการจายเงินปนผล
- กําไรสุทธิ (ลานบาท)
- จํานวนหุน (ลานหุน)
เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท/หุน)
รวมเงินปนผลประจําป (บาท /หุน)
สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ

ป 2555 เสนอจาย
850.10
450
0.43
0.52
0.95
50.29%

ป 2554 จายแลว
818.61
450
0.37
0.54
0.91
50.02%

หากผูถือหุนทานใดมีขอซักถามในวาระนี้ขอใหสอบถามได
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ทานผูถือหุนทานใด ประสงคจะถามคําถามในวาระนี้หรือไม
ผูถือหุน คุณวิทยา พันธุชนะวาณิช: บริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของกิจการที่ผานการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
กี่เปอรเซ็นต
กรรมการและผูจัดการอาวุโส ฝายบัญชีบริหารและฝายการเงิน : คุณเพชรรัตน อนันตวิชัย ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปที่แลว
บริษัทฯจาย 23%
ผูถือหุน : คุณวิทยา พันธุชนะวาณิช ตามที่บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของกิจการที่ผานการเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลในอัตรารอยละ 23 จํานวน 0.18 บาทตอหุน และจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI)
จํานวน 0.34 บาทตอหุน อยากสอบถามวา กําไรสะสมของบริษัทจํานวน 2,381 ลานบาท มีสวนไหนที่เสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสูงกวา 23 % เพราะวาถาจายจากสวนที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 30 % ผูถือหุนสามารถเครดิตภาษีได 3/7
ประธานกรรมการ : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย ถือวาเปนคําถามและขอเสนอที่ดี ทางบริษัทฯ และผูบริหาร จะนําไปพิจารณาวา
มีสวนไหนที่เสีย 30% และสวนไหนเสีย 23% และสําหรับปนี้ที่เสีย 20% โดยในปหนาจะนําสวนที่เสีย 30% มาจายให และ
พยายามทําตามที่ผูถือหุนเสนอ
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จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถอื หุนทานใดมีคําถาม เพิ่มเติมในวาระนี้อีกหรือไม เมื่อ
ไมมี คําถามเพิ่มเติมอีก จึงขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึง
ขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมตั ิการจายเงินปนผลประจําป 2554 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
392,697,226
( รอยละ 100 )

ไมเห็นดวย
ไมมี
( รอยละ - )

งดออกเสียง
ไมมี
( รอยละ - )

( กอนเขาวาระที่ 5 ไดมีผูถือหุนหรือผูร ับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 2 ราย จํานวนหุน 8,000 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 147 ราย รวมจํานวนหุน 392,705,226 หุน คิดเปนรอยละ 87.27 ของจํานวนหุนที่ออก
และเรียกชําระแลว )
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเสนอแตงตั้งกรรมการใหม
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาววา ตามขอบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ขอ 21 กําหนดไววา “ ในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่พนจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนง
อีกก็ได ” สําหรับในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามขอบังคับ 5 ทาน คือ
1
2
3
4
5

นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร
นายพิมล รัฐปตย
พลโทพิศาล เทพสิทธา
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย

คณะกรรมการจึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งใหกรรมการดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง 4 ทาน คือ 1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ 2. นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร 3. นายพิมล รัฐปตย 4.
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย และเสนอแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ทาน คือ ดร.พจนี พะเนียงเวทย
และในป 2556 เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัตแิ ตงตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ทานคือ รองศาสตราจารย
ดร. สุวิมล กีรติพิบูล จากเดิมคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 14 ทานเปน 15 ทาน
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ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไดผานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ ก็
ไดจัดใหมีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตําแหนงที่วางลง ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับตําแหนงกรรมการ ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2555
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเขามา
2. คณะกรรมการสรรหา ยกเวนกรรมการผูซึ่งมีสวนไดเสีย ไดรวมกันพิจารณานําเสนอผู ดํารงตําแหนงกรรมการแทน
กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5ทาน เพื่อนําเสนอผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ซึ่ง
ประวัติบุคคล ที่เสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ ไดระบุไวอยางชัดเจนแลวโปรดพิจารณาจากเอกสารที่
ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจง
ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง”
ดังนั้น ขอแจงใหที่ประชุมทราบวา “กรรมการที่เสนอใหเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ไดดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และแขงขันกับบริษัท” ดังนี้
1. ดร.พจนี พะเนียงเวทย

รองผูอ ํานวยการ บมจ. ไทย เพรซิเดนทฟูดส

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา การลงคะแนน ในวาระนี้ โดยแบงออกเปน 6 วาระยอย
ดังนี้
5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัยไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมีผูถือหุนทาน
ใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นายสุชาติ รัตนเจียเจริญกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
392,705,226
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100)
( รอยละ-)
( รอยละ - )
5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
392,705,226
( รอยละ 100)

ไมเห็นดวย
ไมมี
( รอยละ-)

งดออกเสียง
ไมมี
( รอยละ - )

5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายพิมล รัฐปตย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัยไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นายพิมล รัฐปตย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวยคะแนน
เสียงรอยละ 100ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรบั มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
392,705,226
( รอยละ 100)

ไมเห็นดวย
ไมมี
( รอยละ-)

งดออกเสียง
ไมมี
( รอยละ - )

5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นางสาวเพชรรัตน อนันวิชัย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
392,705,226
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100)
( รอยละ-)
( รอยละ - )
5.5 พิจารณาเลือกตั้ง ดร. พจนี พะเนียงเวทยแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให ดร.พจนี พะเนียงเวทย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวยคะแนน
เสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
392,705,226
( รอยละ 100)

ไมเห็นดวย
ไมมี
( รอยละ-)

งดออกเสียง
ไมมี
( รอยละ - )

5.6 พิจารณาเลือกตั้ง รศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการเขาใหม
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัยไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให รศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
392,705,226
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100)
( รอยละ-)
( รอยละ - )
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหกรรมการดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัทฯ อีกวาระ
หนึ่ง 4 ทาน คือ1.นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ 2. นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร 3. นายพิมล รัฐปตย 4. นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย
อนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ทาน คือ ดร.พจนี พะเนียงเวทย
และในป 2556 อนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร. สุวิมล กีรติพิบูล จากเดิม
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 14 ทานเปน 15 ทาน
ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ป 2556 มีจํานวนทั้งหมด 15 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นายกําธร ตติยกวี
นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน
ดร.พจนี พะเนียงเวทย
นางมาลี ตั้งใจสนอง
นางสุนันทา ชวนประพันธ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย

9. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
10. นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร
11. นายพิมล รัฐปตย
12. พญ.ยุพา สุนทราภา
13. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
15. รศ.ดร.สุวมิ ล กีรติพิบูล

สําหรับอํานาจกรรมการ ที่จะกระทําการแทนบริษัทฯได คือ กรรมการ 2 ทานรวมลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ ยกเวนกรรมการอิสระ
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( กอนเขาวาระที่ 6 ไดมีผูถือหุน หรือผูร ับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 1 ราย จํานวนหุน 15,000 หุน รวมเปนผูถอื หุน
และผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 148 ราย รวมจํานวนหุน 392,720,226 หุน คิดเปนรอยละ 87.27 ของจํานวนหุนที่
ออกและเรียกชําระแลว )
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติ แกไข ขอบังคับ ของบริษัท หมวดที่ 3 (ขอที่ 18 ) เรื่องการลงนามผูกพันบริษัท
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย กลาววาตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง กรรมการอิสระ
จะตองเปนกรรมการที่ไมมีอํานาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แกไขขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ (ขอที่ 18) เรื่องการลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้
ขอบังคับของ บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด ( มหาชน )
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ขอบังคับ (เดิม)
ขอบังคับ (ใหม)
ข อ 18.ให บ ริ ษั ท มี ค ณะกรรมการของบริ ษั ทไม น อ ยกว า ห า ขอ 18.ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวาหา
(5)คน และกรรมการไม นอ ยกวา กึ่ง หนึ่ ง (1/2)ของ
(5)คน และกรรมการไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง (1/2)ของ
จํ า น ว น ก ร ร ม ก า ร ทั้ ง ห ม ด ต อ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู ใ น
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ราชอาณาจักร
ให ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป น
ให ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป น
ประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจ ารณา
ประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปน
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
รองประธานกรรมการก็ไ ด รองประธานกรรมการมี
เป น รองประธานกรรมการก็ ไ ด รองประธาน
หน า ที่ ต ามข อ บั ง คั บ ในกิ จ การซึ่ ง ประธานกรรมการ
กรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธาน
มอบหมาย
การลงนามผู ก พั น บริ ษั ท ให ก รรมการสองคนลง
กรรมการมอบหมาย
ลายมื อ ชื่ อ ร ว มกั น และประทั บ ตราสํ า คั ญ ของบริ ษั ท
การลงนามผูกพันบริษัท ใหกรรมการสองคนลง
ยกเวน
ลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
1. นายพิมล รัฐปตย
4. พลโทพิศาล เทพสิทธา
ยกเวน กรรมการอิสระ
2. พญ.ยุพา สุนทราภา 5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจ
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
ลงนามผู ก พั น บริ ษั ท พร อ มประทั บ ตราสํ า คั ญ ของ
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลง
บริษัท
นามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
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นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแกไข ขอบังคับ ของบริษัทหมวดที่ 3 (ขอที่ 18 ) เรื่อง การลงนามผูกพัน
บริษัทดวยคะแนนเสียงรอยละ 100ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
392,720,226
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100)
( รอยละ-)
( รอยละ - )
( กอนเขาวาระที่ 7 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาววา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ตองการ
ใหบริษัทจดทะเบียนมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุงหวังถึงการเสริมสรางประสิทธิภาพ ในการดําเนินงาน บริษัทได
กําหนด นิยาม “กรรมการอิสระ”ของบริษัท เขมกวา ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ตาม
สิ่งที่สงมาดวย 4) โดยเฉพาะคุณสมบัติเรื่อง สัดสวนการถือหุน ของกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทไดมีการกําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแตตองไมนอยกวา 3 คน ตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อใหกรรมการอิสระของบริษัท มีความเปนอิสระ
โดยประวัติของกรรมการ ที่เสนอชื่อดังกลาวปรากฏ ( ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับ 2 และ ลําดับที่ 5)
ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายพิมล รัฐปตย
แพทยหญิงยุพา สุนทราภา
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
รศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัยไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง 5 ทาน ดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
392,720,226
ไมมี
( รอยละ 100)
( รอยละ-)
( กอนเขาวาระที่ 8 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )

งดออกเสียง
ไมมี
( รอยละ - )
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วาระที่ 8. พิจารณากําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาววา ตามขอบังคับขอที่ 32 กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับและนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ย
เลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
สําหรับคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไดกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกคณะกรรมการไดในวงเงิน
รวมไมเกิน 12,000,000 บาทตอป และขออํานาจใหคณะกรรมการ นําไปพิจารณาจัดสรรเอง สําหรับป 2555 ที่ผานมา บริษัทฯ
ไดจายไปดังนี้
รายการ
1.
2.
3.
4.

คาบําเหน็จกรรมการ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนกรรมการชุดยอยอื่น
รวม

ประจําป 2555
4,697,220
880,000
2,634,480
112,000
8,323,700

ประจําป 2554
4,697,220
880,000
2,634,480
120,000
8,331,700

จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมีผูถอื
หุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไมเกิน
12,000,000 บาท ตอป ตามรายละเอียดที่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาวทุกประการ
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
392,720,226
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100)
( รอยละ-)
( รอยละ - )
(กอนเขาวาระที่ 9 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
วาระที่ 9 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556
นายอภิ ชาติ ธรรมมโนมัย ตามข อ บั ง คับของบริ ษั ทฯ ขอ 49 และข อ 50 ผู ส อบบัญชี ตอ งไม เป น กรรมการ
พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท ผูสอบบัญชีนั้น ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งทุกป ผูสอบ
บัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแตงตั้งกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได
คณะกรรมการเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง ผูสอบบัญชีของบริษัทฯคือ
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1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
2. นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
3. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
แหงบริษัทสํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ทั้งนี้ใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยในป 2556 มีคาสอบบัญชีเฉพาะบริษัท 1,049,000 บาท เทากับป 2555ตาม
รายละเอียดดังนี้
รายการ
คาตรวจสอบบัญชีประจําปรวม
คาสอบบัญชีรายไตรมาส
คาบริการอื่น (คาตรวจสอบ BOI)
รวม

คาตรวจสอบบัญชี
ประจําป 2556
ประจําป 2555
864,000
864,000
185,000
1,049,000

185,000
1,049,000

%เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
-

อนึ่ง ขอเรียนใหทานทราบวา นายวิชาติ โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัท มาแลว เปนระยะเวลา 2 ป และบริษัทมีบริษัทรวมคา จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพรซิเดนทกรีนเฮาสฟูดส จํากัด มี
ผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือ
สวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทรวม / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดเนื่องจากมี
ความเป น อิ ส ระ มี ม าตรฐานการทํ า งานที่ ดี มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา
และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัทสํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด
จัดหาผูสอบบัญชี รับอนุญาตอื่น แทนได
จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย เปดโอกาสใหผูถอื หุนซักถาม เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ แตงตั้งผูสอบบัญชี และ คาสอบบัญชี ประจําป 2556
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณา และ ออกเสียงลงคะแนนแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี
คือ
1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
2. นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
3. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
แหงบริษัทสํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ทั้งนี้ใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบโดย
มีคาตรวจสอบบัญชีและ คาบริการอื่นรวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,049,000 บาท

15

มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
392,720,226
ไมมี
( รอยละ 100)
( รอยละ-)
(กอนเขาวาระที่ 10 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )

งดออกเสียง
ไมมี
( รอยละ - )

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ในวาระนี้ มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
กรรมการและผูจัดการอาวุโส ฝายบัญชีบริหารและฝายการเงิน : คุณเพชรรัตน อนันตวิชัย
เนื่องจากการที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมเปนการลวงหนา ซึ่งมีผูถือหุน 2 ราย
สอบถาม ทานแรกคือ คุณสุภศักดิ์ จุลละศร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามมาวา บริษัทมีนโยบายในการเติมสินคาที่วางขาย
ในรานสะดวกซื้อหรือหางซุปเปอรมาเก็ตตางๆ อยางไร จากที่สังเกตผลิตภัณฑของบริษัทฯ โดยเฉพาะขนมปงแผนมักจะหมด
จากชั้นวางขาย แตมีผลิตภัณฑของรายอื่นวางขายอยูใกลๆ แทน ปญหานี้บริษัทจะแกไขอยางไร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ก็ยอมรับวามีลักษณะนี้เกิดขึ้น เนื่องจากสินคาที่ขาดมันอาจจะเปนบางชวง
ซึ่งเปนขอจํากัด ที่บริษัทฯ กําลังพยามแกไขโดยเฉพาะในรานสะดวกซื้อ เนื่องจากบริษัทฯ จะเขาไปสงสินคาวันละครั้งแต
สินคานั้นจะมีการระบายออกตลอด 24 ชั่วโมง อาจจะมีบางชวงสินคาขาดไปบาง ซึ่งจะทําการแกไขใหมีความเพียงพอของ
สินคามากขึ้น
กรรมการและผูจัดการอาวุโส ฝายบัญชีบริหารและฝายการเงิน : คุณเพชรรัตน อนันตวิชัย
คําถามที่สอง ของ คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ ผูถือหุนรายยอย ถามมา 3 ขอดังนี้
ขอที่ 1 บริษัทตั้งเปาหมายยอดขายที่จะเติบโตในอนาคต ภายใน 3 ปไวอยางไร
ขอที่ 2 บริษัทไดมีการวางแผนในการรุกเขาตลาด AEC หรือตลาดตางประเทศไวอยางไร
ขอที่ 3 บริษัทมีการรักษา profit margin ไวอยางไร หากราคาวัตถุดิบหลักมีการปรับราคาสูงขึ้น
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย
ขอที่ 1 เราอยากจะเติบโตอยูที่ 2 หลักคืออัตราการเติบโตรอยละ 10 ขึ้นไปในแตละปหรือมากกวานั้น
ขอที่ 2 การเขาไปขยายตลาดในประเทศอาเซียนที่จะมีขึ้น ซึ่งตอนแรกมองไปที่ประเทศพมาตามที่มีขาว แตเนื่องจาก
ในการลงทุนในพมาเราตองทําการศึกษา จึงยังไมตัดสินใจในตอนนี้ แตเราเปลี่ยนแนวความคิดตรงนี้ โดยมองไปที่ตลาดอินโด
จีนหรือในอาเซียนที่เราสามารถเอาสินคาไปขายไดเลย ไมตองไปตั้งโรงงาน ตอนนี้ก็มองไปที่ประเทศลาว และเขมร ซึ่งเราได
สงฝายการตลาดเขาไปทําการสํารวจที่ตลาดเวียงจันทน ซึ่งมีความเปนไปได เพราะภาคอีสานมีจุดที่มีสะพานเชื่อมขามไป
ประเทศลาว จะเปนจุดที่สามารถสง สินคาเข าไปขายไดโดยไม ตองไปตั้ง หนวยผลิ ตที่ประเทศนั้น ซึ่ง ถาเปนไปไดคงใช
ระยะเวลาไมนาน ดังนั้นประเทศที่ไมตองตั้งโรงงานก็คงเปนสวนที่เราจะเริ่มตนกอน
ขอที่ 3 แนวทางที่ 1 คือ ปรับขึ้นราคาสินคา แนวทางที่ 2 คือออกสินคาใหมเพื่อไปสราง Margin เชน ในเดือน
กุมภาพันธที่ผานมา ไดมีการวางจําหนายเคกโดนัท 2 รสชาติ ปรากฏวาไดรับผลตอบรับที่ดีมาก แตในทางกลับกัน หาก
วัตถุดิบราคาออนตัวลง จะมีการลดราคาสินคา เพื่อเพิ่มปริมาณขาย
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ผูถือหุน : คุณมะลิวัลย จิตรีญาติธรรม อยากทราบวาสินคาของบริษัทที่วางจําหนายอยูในรานคาสะดวกซื้อ เปลี่ยนวันตอวัน
หรือไม แลวหากนําสินคาไปขายที่ลาว สินคานี้จะมีอายุกี่วัน และใสสารกันบูดหรือไม
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย สินคาของบริษัทไมใสสารกันบูด และอายุของสินคาอยูได 5-6 วัน สําหรับ
สินคาที่สงไปรานคาสะดวกซื้อ แบงเปน 2 สวน ถาเปนสินคาชนิดหอใหญ ฝายขายจะเปลี่ยนทุกวัน ถาเปนสินคาพรอมทาน
สองวันจึงเปลี่ยน พรอมทานหมายถึงสามารถฉีกซองแลวรับประทานไดทันที สําหรับสินคาที่นําไปขายที่ประเทศลาว ก็ปฏิบัติ
เหมือนกัน จากการสํารวจพบวาคนในประเทศลาวเขาใจในเรื่องของความสดและวันหมดอายุของเบเกอรี่ เพราะที่ลาวรับสื่อ
ทางโทรทัศน และอานฉลากของไทยได
ผูถือหุน : คุณมะลิวัลย จิตรีญาติธรรม สินคาที่จําหนายไมหมด ทางบริษัทฯ ทําอยางไร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ทําลายทิ้งครับ
ผูถือหุน : คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ:ขอขอบคุณที่ไดตอบคําถามที่ไดสงเขาไปลวงหนา แตขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
ขอแรกเรื่องการเพิ่มยอดขาย ซึ่งในปจจุบันการแขงขันมีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทมีวิธีการหรือยุทธศาสตรใหมๆ อยางไรครับ
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย เปาหมายของบริษัทฯ คือเพิ่มยอดขาย โดยในแตละปบริษัทจะหาลูกคาใหม
ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดมีการจัดทําอยูแลว เชน โครงการ School Tour โดยการเขาไปแนะนําสินคา จัดกิจกรรม และใหความรู
ทางโภชนาการ เพื่อสรางการรับรูและรับทราบพฤติกรรมของเด็ก ตั้งแตชั้นประถมใหทําความรูจักกับสินคาของบริษัทฯ ซึ่งถือ
วาเปนการเพิ่มลูกคาใหม อีกทั้ง ยังสรางโอกาสในการขาย หรือวิธีใหผูบริโภครับประทานสินคาของบริษัทถี่มากยิ่งขึ้น เชน
ออกสินคาใหม รวมถึงการเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย โดยบริษัทฯ มีจํานวนรานคา ในป 2554 จํานวน 36,802 ราน ป 2555
มีจํานวน 40,105 ราน เพิ่มขึ้น 3,303 ราน ซึ่งมีผลทําใหสินคาเขาถึงมือผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น
ผูถือหุน : คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ ขอที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง AEC ผูบริหารไดวางเปาหมายและ ระยะเวลาที่จะเขาไปนาจะเปน
ชวงไหนที่จะผลิตสินคาจากที่นี่แลวสงไปขายที่ตางประเทศ
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย จากที่ไดมีการไปสํารวจที่ประเทศลาว เรามีทางเลือกอยู 2 ทาง วาจะเขาไป
ทําเอง หรือตั้งตัวแทนที่ลาว แตทั้งนี้หากมีการตั้งตัวแทนตองมีการศึกษากอน ซึ่งอาจจะใชเวลา 2-3 เดือนขางหนา
ผูถือหุน : คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ ขอสุดทายเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบ อยากสอบถามวาวัตถุดิบบางประเภท ซื้อไวระยะยาว เชน
แปงสาลี ซื้อสัญญาลวงไว 1 ปหรือไม แลวคํานวณราคากันยังไง เพราะวาตอนตนปราคาสูงมาก แลวเริ่มลดลงมาเรื่อยๆ 2 -3
เดือน มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย การซื้อแปงสาลีไดทําทั้ง 2 วิธี ขึ้นอยูกับวาราคาขาวสาลีเปนแนวโนมขาขึ้น
หรือขาลง เชนในป 2555 ราคามีแนวโนมสูงขึ้น เราจึงทําการซื้อลวงหนา แตในป 2556 ใชวิธีการเจรจาเปนรอบๆ คือไมซื้อ
ลวงหนาระยะยาว
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ผูถือหุน : คุณวสันต มานะสุรางกูล อยากจะเรียนถาม 4 คําถาม
ขอที่ 1 อยากจะทราบยอดขายของ Wholesale วาปนี้จะตั้งเปาไวกี่ เปอรเซ็นต
ขอที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องของแนวโนมและแผนงานธุรกิจ Retail จะไปในทิศทางใด
ขอที่ 3 อยากจะทราบเรื่องกําลังการผลิต โดยปจจุบันใชกําลังการผลิตกี่เปอรเซ็นต และชวงหลังมีการลงทุนใน
เครื่องจักรใหม จึงอยากทราบวากําลังการผลิตใหมจะสามารถใชไดอีกกี่ป และมีพื้นที่เพียงพอที่จะวาง
เครื่องจักรหรือไม แลวถาพื้นที่เต็มแลวจะทําอยางไร
ขอที่ 4 เกี่ยวกับเรื่องคาแรงที่จายเพิ่มขึ้นประมาณ 25% อยากทราบวาปนี้จะยังขึ้นเปนกี่ % เทากับปที่แลวหรือไม
แลวผูบริหารมีแผนการที่จะรับมืออยางไร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย
ขอที่ 1 ปนี้ตั้งเปาหมายยอดขายโตกวาปที่แลว 14%
ขอที่ 2 ในปที่ผานมาธุรกิจคาปลีกรานเดลิยา ยังไมสามารถสรางกําไร บริษัทฯ จึงมีการทบทวนและปรับสินคา
ใหพรีเมี่ยมขึ้น โดยการปรับรูปแบบโลโก และราคา เรียกวา เดลิยาโกลด โดยเริ่มปรับบางสาขาที่มีกําลัง
ซื้อดี เชน ในเดอะมอลล ปจจุบันมีการปรับแลวประมาณ 2-3 สาขา สวนหนารานเดิมที่มีอยู ก็จะดูความ
เปนไปได เพื่อปรับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปจจุบันมี เดลิยา 2 รูปแบบ คือ เดลิยาโกลด และ เดลิ
ยารูปแบบเดิม อีกทั้งยังมีการพัฒนาสินคาใหเปนลักษณะ พรีเมี่ยมขึ้น โดยนําไปจําหนายในชองทางที่
บริษัทฯ ไมตองใชเตาอบและพนักงานขาย โดยปจจุบัน กําลังทดสอบนําสินคาไปจําหนายโดยผานรานลอว
สัน (Lawson) ซึ่งเปนชองทางที่จะสรางรายไดใหกับธุรกิจ 2 มากขึ้น
ขอที่ 3 กําลังการผลิตโดยเฉลี่ยของเรา คงเหลือประมาณ 20 % ตอนนี้กําลังวางแผนสรางโรงงานใหมอยูตองใช
เวลาพอสมควร คาดวากําลังการผลิตเดิมจะเพียงพอในระยะเวลาประมาณ 2 ป
ขอที่ 4 ปที่แลวคาแรงเปนลักษณะพิเศษ ตามประกาศของรัฐบาล แตปนี้ปรับปกติ
ผูถือหุน : คุณวสันต มานะสุรางคกุล เนื่องจากเห็นวาในปนี้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือมากอยากทราบวาบริษัทฯ มีแผนที่จะ
ซื้อธุรกิจ Retail ที่อื่นหรือไม
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีการพิจารณาในเรื่องนี้
ผูถือหุน : คุณวีรศักดิ์ ศรีสีคิ้ว คาเงินบาทที่แข็งขึ้น ถือวาเปนผลดีสําหรับบริษัทฯ หรือไม และขอสอบถามวา ถาจะลงทุน
สรางโรงงานใหม ตองใชเงินประมาณเทาไร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย โรงงานบางชันอาคารนี้ใชเงินลงทุนประมาณ 2,000 ลานบาท แตโรงงาน
ใหมอาจจะแพงกวา เนื่องจากคากอสรางมีราคาสูงขึ้น สําหรับเครื่องจักรตอนนี้ราคาลดลงเนื่องจากคาเงินบาทแข็ง
ผูถือหุน : คุณวีรศักดิ์ ศรีสีคิ้ว สําหรับเงินลงทุนที่จะกอสรางโรงงานใหม หากถึงเวลาสรางจริง บริษัทจะใชเงินจากการเพิ่ม
ทุน หรือ การกูย ืม ไมทราบวามีแผนอยางไร
ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย สําหรับเรื่องนี้ ตองใหขอมูลชัดเจน บริษัทฯ จึงจะมีการพิจารณา วาจะตองปฏิบัติ
อยางไร
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ผูถือหุน : คุณวีรศักดิ์ ศรีสีคิ้ว อยากทราบวัตถุประสงคของบริษัทฯ วาเพราะเหตุใด จึงเขาไปถือหุนของบริษัท เพรซิเดนท
ฟลาวมิลล จํากัด ไมทราบวาเพื่อเงินปนผล หรือเผื่ออนาคต หากมีการซื้อ ขายแปงสาลีกัน ซึ่งเห็นวาโรงงานผลิตแปงสาลีตั้งอยู
ที่จังหวัดระยอง และโรงงานของบริษัทฯ อยูกรุงทพฯ ซึ่งจะเสียคาใชจายในการขนสงสูง
ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย การทําธุรกิจตองมี Partner โดยเฉพาะแปงสาลีในประเทศไทย เพราะการทําธุรกิจ
ผลิตแปงสาลี จะมีผลกําไร บริษัทฯ เห็นโอกาสนี้ จึงเขาถือหุน เพราะไดรับเงินปนผล ซึ่งดีกวาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ผูถือหุน : คุณมะลิวัลย จิตรีญาติธรรม บริษัทไมไดสั่งซื้อแปงจากตางประเทศใชหรือไม
ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย ปจจุบันบริษัทฯ ซื้อแปงสาลีจากโรงงานในประเทศไทย
ผูถือหุน : คุณมะลิวัลย จิตรีญาติธรรม ถามีการขยายโรงงาน หากตองมีการกูยืมเงิน ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลหรือไม
ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย เงินปนผลบริษัทมีจายแนนอน (ตามนโยบายที่บริษัทไดกําหนดไว)
ผูถือหุน : คุณมะลิวัลย จิตรีญาติธรรม ขอเสนอในเรื่องของการจัดประชุมผูถือหุนครั้งหนา ขอใหจัดในชวงบายไดหรือไม
ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย จะรับไวไปพิจารณาครับ
เมื่อไมมีผูถอื หุน สอบถามคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแลว
ประธานจึงกลาวปดประชุม
กระผมในนามประธานคณะกรรมการบริษัทฯขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุม
พรอมขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัทขอบคุณครับ

และแสดงความคิดเห็น

ปดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.............................................
( นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย )
กรรมการผูอํานวยการ

ลงชื่อ ................................................
( นายพิพัฒ พะเนียงเวทย )
ประธานกรรมการบริษทั ฯ

ลงชื่อ ……………………………..
( นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย)
กรรมการ/เลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

19

หมายเหตุ มีผูถือหุน 1 ราย ถือหุนจํานวน 29 หุน ไดมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม พรอมกันนี้ไดถือหนังสือมอบฉันทะ
ของผูถือหุนรายอื่นมาอีก 4 ราย ในระหวางการลงทะเบียนเพื่อเขารวมการประชุม เมื่อไดรับแจงจากเจาหนาที่วา จะไดรับของ
ชํารวยเพียง 1 ชุด (ตามกติกาที่บริษัทกําหนด) จึงกาเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แทนผูมอบฉันทะทั้ง 3 ราย ซึ่งถือ
หุนรวมกัน 640 หุน วา “ไมเห็นดวย” ในทุกวาระ สวนบัตรลงคะแนนของผูมอบฉันทะอีก 1 ราย ซึ่งถือหุน จํานวน 1,275 หุน
ไมไดสงคืนใหแกเจาหนาที่ ถึงแมเจาหนาที่ไดพยายามทวงถามแลวก็ตาม และผูถือหุน (หรือผูรับมอบฉันทะ) รายนี้ ก็กลับไป
โดยไมไดเขารวมประชุมเลย ซึ่งบริษัท มิไดนับจํานวนหุนของผูถือหุน และผูมอบฉันทะในกรณีนี้ รวมอยูในจํานวนผูเขารวม
ประชุมแตอยางใด
กติกาการแจกของชํารวยของบริษัท

- ผูถือหุน 1 คน
จะไดรับ ของชํารวย 1 ชุด
- ผูร ับมอบฉันทะ 1 คน จะไดรับ ของชํารวย 1 ชุด
- ในกรณีที่ ผูรับมอบฉันทะ 1 คน ถือ ใบมอบฉันทะมามากกวา 1 ใบ ก็ ยังคง
ไดรับของชํารวยเพียง 1 ชุด เชนกัน

รายงานการประชุมฉบับนี้ไดมีการลงนามในฉบับจริงแลว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
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