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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 38
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุมชัน 6 โรงงานบางชัน เลขที 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที
21 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.มีผูถ้ อื หุน้ และ ผูร้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 127 ราย ถือหุน้ รวม 335,354,217 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 74.52 ของจํานวนหุน้ ทัง หมด ครบเป็ นองค์ประชุม (หุน้ บริษทั ฯมี 450,000,000 หุน้ ) และได้มผี ูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมเพิม หลังจากทีไ ด้เริมการประชุมไปแล้ว ทําให้เมือ สินสุดการประชุม มีจาํ นวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมทัง สิน 137 ราย ถือหุน้ รวม 382,285,117 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 84.95
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 36.ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง หมด และต้องมีหนุ ้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสาม ของจํานวน
หุน้ ทีจาํ หน่ ายได้ทงั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในกรณี ใดโดยเฉพาะ โดยมี นาย
พิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทําหน้าทีป ระธานทีประชุม
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานทีประชุมในวันนี ขอต้อนรับ ผูถ้ อื
หุน้ ทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 38 ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด ( มหาชน )
จากนัน นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กรรมการและ
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน และเลขานุ การบริษทั ดําเนินการประชุมตามวาระ และ แนะนํากรรมการบริษทั ,
ผูบ้ ริหาร , ผูส้ อบบัญชี , ทีป รึกษากฎหมายทีไ ด้มาร่วมเป็ นสักขีพยานในวันนี
กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุม
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

3. นายกําธร ตติยกวี

กรรมการ

4. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมการ

5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมการ

6. นางมาลี ตัง ใจสนอง

กรรมการบริหารการผลิต

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน

8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายสารสนเทศและฝ่ ายการตลาด

9. นายธวัช แก้วพิทกั ษ์

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายวิศวกรรม

10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตบางชัน

11. ศ.ดร. สุวมิ ล กีรติพบิ ูล

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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12. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
13. พญ. ยุพา สุนทราภา
14. นายบุญศักดิI เจียมปรีชา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะผูบ้ ริหารบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
2. ดร.วัชรี ถิน ธานี
3. นางสาวสายพิณ กิตติพรพิมล
4. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญKู
5. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์
6. นางอรอนงค์ ส่งเสริม
7. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล
8. นายพัน ใจบุญ
9 นางสาวกัญญา ศรีสุขโข
10.นางนันทนา สุทธิเจริญพานิชย์

ทีป รึกษากรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูบ้ ริหารฝ่ ายการเงินและเงินเดือน/ค่าจ้าง
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายขายธุรกิจ 1
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตลาดกระบัง 1
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตลาดกระบัง 2

และบริษทั ได้จดั ให้มี inspector คือผูส้ อบบัญชีและทีปรึกษากฎหมายเพือ ทําหน้าทีด ูแลให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ดังนี
ตัวแทนผูส้ อบบัญชี จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4377

ตัวแทนทีปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็ นสักขีพยานนับคะแนน
นางสาววรรัตน์ กิจเลิศบรรจง
ต่อจากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้เชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ 1 ท่าน ร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน
เสียงในทีป ระชุม
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามทีบ ริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรืองเพือ บรรจุเป็ น
วาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัง เป็ นกรรมการบริษทั ตัง แต่วนั ที 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที
30 ธันวาคม 2559 นัน ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง เป็ น
กรรมการบริษทั
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ทปี ระชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง นี ให้
ถือตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสียงการลงคะแนนให้กระทําโดย
เปิ ดเผย ซึงผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะ
กรณี ทผี ูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจํานวนบัตรเสีย เท่านัน จากนัน จะนํามาหักออกจากจํานวนเสียง
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ทัง หมดทีเข้าร่วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในวาระนัน ๆ และเพือให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย หากผูถ้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผูถ้ อื หุน้ แสดงความเห็นพร้อมลงชือในบัตรลงคะแนน ทีได้แจกให้ตอน
ลงทะเบียนแล้ว และขอให้ผูถ้ อื หุน้ ยกมือเพือให้เจ้าหน้าทีไปรับบัตรลงคะแนน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอที
จัดไว้ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดงั นี
1. มีผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพิม
2. มีผูล้ งคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. จํานวนบัตรเสีย
กรรมการบริษทั ฯในฐานะผูถ้ อื หุน้ ขอใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณีผูถ้ อื
หุน้ มอบฉัน ทะให้กรรมการ ให้เป็ นไปตามทีผู ถ้ ือ หุน้ ระบุในหนัง สือมอบฉันทะ ในกรณี ทีมีผู ถ้ ือ หุน้ และ ผูร้ บั มอบฉัน ทะมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริมแล้ว ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระทียงั ไม่ได้เริมพิจารณา
และบริษทั จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุมตัง แต่วาระทีได้ออกเสียง
ลงคะแนนเพือบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพือให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่ งใส บริษทั จะนับ
คะแนนด้วยระบบ Barcode ซึง ผูถ้ อื หุน้ จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณีต่าง ๆ ดังนี
1. ทุกวาระ ผู ท้ ีไม่เห็น ด้ว ยหรือ งดออกเสียงขอให้ท่า นยกมือ ขึน เจ้า หน้า ทีไปรับบัตรลงคะแนนจากท่า น ขอให้ท่า นแสดง
ความเห็นของท่านพร้อมลงชือในบัตรลงคะแนน ทีไ ด้แจกให้ทกุ ท่านตอนลงทะเบียนแล้ว
2. สําหรับวาระเลือกตัง กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ได้รบั บัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตัง แต่ลงทะเบียนเข้าประชุม การเลือกตัง
กรรมการจะเลือกเป็ นรายบุคคล กรณีทไี ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึนเจ้าหน้าทีไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้
ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชือในบัตรลงคะแนน หลังจากนัน เจ้าหน้าทีจ ะเก็บบัตรลงคะแนนผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเมือ จบวาระ
นี
จากนัน จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมทีไ ด้จดั ส่งให้ดงั ต่อไปนี
( ก่อนเข้าวาระที 1 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 3 ราย จํานวนหุน้ 46,892,500 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 130 ราย รวมจํานวนหุน้ 382,246,717 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 84.94 ของจํานวนหุน้ ทีอ อกและ
เรียกชําระแล้ว )
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง, ที 37 เมือวันที 22 เมษายน 2559
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง ที 37 ซึงประชุมเมือวันที 22 เมษายน
2559 ต่อทีประชุมเพือพิจารณารับรอง ซึงรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว พร้อมทัง เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั www.farmhouse.co.th จึงขอให้ทปี ระชุมพิจารณารับรอง
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด
ซักถาม จึงขอให้ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนในวาระนี
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มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 37 ด้วยคะแนนเสียง
ร้อยละ 99.9155 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

381,923,717

6,000

317,000

( ร้อยละ 99.9155 )

( ร้อยละ 0.0016 )

( ร้อยละ 0.0829 )

ไม่มี
( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 2 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บัญชี 2559
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 ให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบดังนี
( หน่วย : บาท )
2559

2558

% เพิม (ลด )

รายได้จากการขาย

7,568,751,714

7,346,829,616

3.02

กําไรสุทธิ

1,461,530,313

1,303,132,382

12.16

ทรัพย์สนิ รวม

7,508,628,099

6,706,929,247

11.95

หนีสนิ รวม

1,437,984,032

1,398,856,650

2.80

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

6,070,644,067

5,308,072,597

14.37

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว

450,000,000

450,000,000

-

จํานวนหุน้ สามัญ

450,000,000

450,000,000

-

13.49

11.80

มูลค่าหุน้ ตามบัญชีหนุ ้ ละ

จากผลประกอบการดังกล่าว ทางบริษทั ได้จดั ทําคําอธิบาย และคําวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ดังนี

ผล

ประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2559 มียอดขาย 7,568.75 ล้านบาท เพิมขึน 221.93 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 3.02 จากปี
2558 และมีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 1,461.53 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 12.16 จากปี 2558 และถึงแม้ว่าในปี ทผี ่านมา

จะได้รบั

ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศทีชะลอตัว ทําให้ผูบ้ ริโภคซึงมีความระมัดระวังเรืองการใช้จ่าย และการแข่งขันในธุ รกิจ
ขนมปังและเบเกอรีทเี พิม มากขึน
อย่างไรก็ดี บริษทั มีการวางแผนในรูปแบบต่างๆ เพือเพิมยอดขายให้สูงขึนอย่างต่อเนือง รวมทัง บริหารจัดการทีดีในด้าน
การผลิต การขนส่ง การกระจายสินค้า ระบบการสัง ซือและระบบสารสนเทศ ทีมปี ระสิทธิภาพ จึงทําให้การบริหารต้นทุนในด้าน
ต่างๆ เป็ นไปด้วยดี
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ซึงในปี 2559 มีตน้ ทุนขายจํานวน 4,361.99 ล้านบาท เพิมขึน 41.13 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 0.95 จากปี ก่อน และ
มีสดั ส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2559 อยู่ทรี อ้ ยละ 57.63 ลดลงจากปี 2558 ซึงอยู่ทรี อ้ ยละ 58.81 โดยมีผลมา
จากราคาวัตถุดบิ และค่าใช้จ่ายเกียวกับพลังงานทีล ดลงส่งผลให้มอี ตั รากําไรขัน ต้นร้อยละ 42.37 เพิม ขึนจากปี ก่อนร้อยละ 5.97
ฐานะการเงิน ประกอบด้วย
สินทรัพย์รวมมีมลู ค่า 7,508.63 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2558 จําวน 801.7 ล้านบาท โดยมาจากการเพิมขึนของเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด และทรัพย์สนิ ถาวรทีเพิม ขึน ทัง นีในปี 2559 มีการซือทีด นิ สําหรับสร้างศูนย์กระจายสินค้า 3 แห่ง
ค่าก่อสร้างอาคารและค่าเครืองจักรโรงงานบางชัน 2
หนีสนิ รวมจํานวน 1,437.98 ล้านบาท เพิม ขึน 39.12 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 6,070.64 ล้านบาท เพิม ขึน 762.57 ล้านบาท เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิทเี พิมขึน และในส่วนที
ลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผล ทําให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 13.49 บาท
สําหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
บริษทั ฯได้ดาํ เนินการเพือแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็ นรูปธรรม และบริษทั มีการดําเนินงานทีตอ้ งทําอย่างต่อเนือง
ดังนี
1. สือ สารนโยบายและกระตุน้ ให้เกิดจิตสํานึกในการไม่ทจุ ริตคอร์รปั ชัน ให้บุคลากรในองค์กรได้รบั ทราบอย่างต่อเนือง
2. ติดตามข้อมูลข่าวสารจากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เช่น การติดตามความ
คืบหน้าในการจัดทํา “กระดาษทําการเพือ มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันในองค์กร” (Working papers for internal audit) ของ
ผูส้ อบทานแบบประเมินตนเองของบริษทั (เริมใช้ในปี 2561)
ทัง นี เพือ เตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง CAC ซึง การรับรองปัจจุบนั จะสินสุดในวันที 22 เมษายน 2562
ซึง รายงานของคณะกรรมการ และผลการดําเนินงานดังกล่าวได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี 2559 ซึง ได้จดั ส่งไป
ยังผูถ้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว ได้จดั ทําขึนตามข้อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยประการใดขอให้สอบถามได้
เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดสอบถาม จึงถือว่าทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญั ชี 2559
วาระนีไม่มกี ารลงคะแนน เนืองจากเป็ นวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
( ก่อนเข้าวาระที 3 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีประจําปี
สิ,นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สินสุดวันที 31
ธันวาคม 2559 ได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชีทรี บั รองทัว ไปซึง ผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้วตาม
รายละเอียดทีปรากฏ ในรายงานประจําปี 2559 ทีส่งให้ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
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แล้ว จึงขอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษทั สินสุดวันที 31
ธันวาคม 2559
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ู ้
ถือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษทั ประจําปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2559
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

382,246,717

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 4 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 1 ราย จํานวนหุน้ 2,300 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 131 ราย รวมจํานวนหุน้ 382,249,017 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 84.94 ของจํานวนหุน้ ทีอ อกและเรียก
ชําระแล้ว )
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานผลการดําเนินงาน ของบริษทั ปี 2559 มีดงั นี
กําไรสุทธิ

1,461,530,313 บาท

รวมเป็ นกําไรสะสมในส่วนทีย งั ไม่ได้จดั สรร ณ.วันสินงวด

4,894,314,662 บาท

บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตาํ  กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย ทัง นี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย นแปลงได้ ขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการ
ลงทุนของบริษทั คณะกรรมการขอเสนอให้ทปี ระชุม พิจารณาอนุมตั ิ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.65 บาท
ซึง บริษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.74 บาท เมือ
วันที 22 กันยายน 2559 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึง เป็ นกิจการทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล คงเหลือจ่าย

เงินปันผล

งวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.91 บาท โดยจ่ายจากกิจการBOI ซึง เป็ นกิจการทีไ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล
โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมสี ิทธิในการรับเงินปันผลวันที 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา
225 ของ พ.ร.บ.หลัก ทรัพ ย์ฯ โดยวิธีปิด สมุด ทะเบีย นในวัน ที 3 พฤษภาคม 2560 กํา หนดจ่ า ยเงิน ปัน ผลในวัน ที 19
พฤษภาคม 2560 หากทีประชุมมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรตามทีคณะกรรมการเสนอ บริษทั จะมีกาํ ไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรร
คงเหลือยกไป 4,484,814,662 บาท
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ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปี 2559 เสนอจ่าย

ปี 2558 จ่ายแล้ว

- กําไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,461.53

1,303.13

- จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

450

450

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )

0.74

0.62

เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุน้ )

0.91

0.83

1.65

1.45

50.80%

50.07%

รวมเงินปันผลประจําปี (บาท /หุน้ )
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม ในวาระนีหรือไม่ เมือ ไม่มคี าํ ถาม

จึง

สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ในวาระนีมผี ูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่เห็นด้วย 1 ราย
จึงสรุปว่าทีประชุมมีมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ตามทีเ สนอ
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

382,243,017

6,000

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 99.9984 )

( ร้อยละ 0.0016 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 5 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 3 ราย จํานวนหุน้ 34,200 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 134 ราย รวมจํานวนหุน้ 382,283,217 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 84.95 ของจํานวนหุน้ ทีอ อกและเรียก
ชําระแล้ว )
วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง, กรรมการแทนกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั หมวดที 3 ข้อ 21 กําหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญ
ประจําปี ทกุ ครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีพน้ จากตําแหน่ งไปนัน อาจได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่ งอีกก็ได้ ”
สําหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง นี มีกรรมการทีต อ้ งออกจากตําแหน่งตามข้อบังคับ 4 ท่าน คือ
1. นางมาลี ตัง ใจสนอง
2. พญ.ยุพา สุนทราภา
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
4. นายบุญศักดิI เจียมปรีชา
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คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ พิจารณาแต่งตัง ให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึง 4 ท่าน คือ
1. นางมาลี ตัง ใจสนอง
2. พญ.ยุพา สุนทราภา
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
4. นายบุญศักดิI เจียมปรีชา
ซึง กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษทั ฯ โดย
ได้จดั ให้มกี ระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตําแหน่งทีว ่างลง ดังนี
1. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอชือผูท้ มี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมสําหรับตําแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที 30 ธันวาคม 2559 ซึง ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเข้ามา
2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผูซ้ งึ มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานําเสนอผูด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีค รบวาระ เพือ นํา เสนอผู ถ้ ือ หุน้ เลือ กตัง กรรมการ โดยพิจ ารณาจากคุ ณสมบัติและความเหมาะสมด้า นคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ ความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน และการอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ฯ ซึงประวัติบุคคล
ทีเ สนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ในครัง นี ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว โปรดพิจารณาจากเอกสารทีไ ด้จดั ส่งให้ผูถ้ อื หุน้
พร้อมหนังสือเชิญประชุม
จึงขอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีต อ้ งออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
อนึง ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพือ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ ะมีมติแต่งตัง ”
ดังนัน ขอแจ้งให้ทปี ระชุมทราบว่า“กรรมการทีเสนอให้เลือกตัง ในคราวประชุมนีได้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารใน บริษทั อืนที
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษทั ” คือ รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม เป็ นกรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จากนั,น นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้เสนอให้ทปี ระชุมพิจารณาการลงคะแนนในวาระนี, โดยแบ่งออกเป็ น 4 วาระย่อย ดังนี,
5.1 พิจารณาเลือกตัง, นางมาลี ตัง, ใจสนอง กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่
ดังนัน จึงมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ใิ ห้ นางมาลี ตัง ใจสนอง กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการด้วยคะแนน
เสียงร้อยละ 99.9316 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย
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382,021,717
( ร้อยละ 99.9316 )

230,100

31,200

200

(ร้อยละ 0.0602 )

( ร้อยละ 0.0082 )

( ร้อยละ 0.0001 )

5.2 พิจารณาเลือกตัง, พญ.ยุพา สุนทราภา กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่
ดังนัน จึงมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ใิ ห้ พญ.ยุพา สุนทราภา กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการด้วยคะแนน
เสียงร้อยละ 99.9958 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

382,267,217

16,000

( ร้อยละ 99.9958 )

(ร้อยละ 0.0042 )

งดออกเสียง
ไม่มี
( ร้อยละ- )

บัตรเสีย
ไม่มี
( ร้อยละ - )

5.3 พิจารณาเลือกตัง, รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่
ดังนัน จึงมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ใิ ห้ รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการด้วย
คะแนนเสียงร้อยละ 99.9454 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

382,074,217

194,000

15,000

ไม่มี

( ร้อยละ 99.9454 )
(ร้อยละ 0.0507 )
( ร้อยละ 0.0039 )
5.4 พิจารณาเลือกตัง, นายบุญศักดิR เจียมปรีชา เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ

( ร้อยละ - )

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่
ดังนัน จึงมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้ นายบุญศักดิI เจียมปรีชา เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการด้วยคะแนน
เสียงร้อยละ 99.9958 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

382,267,217

1,000

15,000

ไม่มี

(ร้อยละ 0.0003 )

( ร้อยละ 0.0039 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ 99.9958 )
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ทีป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ใิ ห้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษทั ฯ อีกวาระ
หนึง 4 ท่าน คือ
1. นางมาลี ตัง ใจสนอง
2. พญ.ยุพา สุนทราภา
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
4. นายบุญศักดิI เจียมปรีชา
ดังนัน ในปี 2560 จํานวนคณะกรรมการบริษทั เป็ น 15 ท่าน ดังมีรายนามดังนี
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

9. นายธวัช แก้วพิทกั ษ์

3. นายกําธร ตติยกวี

10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ

4. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

11. ศ.ดร.สุวมิ ล กีรติพบิ ูล

5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

12. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

6. นางมาลี ตัง ใจสนอง

13. พญ.ยุพา สุนทราภา
14. นายบุญศักดิI เจียมปรีชา

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

15. นางเอมอร ปทุมารักษ์
สําหรับอํานาจกรรมการ ทีจ ะกระทําการแทนบริษทั ฯได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชือ และประทับตราสําคัญของ
บริษทั ฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ
( ก่อนเข้าวาระที 6 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 6. พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง, คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามทีสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ต้องการให้บริษทั จดทะเบียนมีระบบการกํากับดูแลกิจการทีด ี เพือ มุง่ หวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการดําเนินงาน บริษทั
ได้กาํ หนด นิยาม “กรรมการอิสระ”ของบริษทั เข้มกว่า ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ตาม
สิงทีส่งมาด้วย 4) โดยเฉพาะคุณสมบัติเรือง สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการอิสระ ทัง นี บริษทั ได้มกี ารกําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง หมดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ตามข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลทีม คี วามเหมาะสม เข้ามาเป็ นกรรมการอิสระ ของบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีจะดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทีมคี วามรูค้ วามสามารถ มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์เพือ เสนอให้ผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง
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โดยนิ ยามกรรมการอิสระของบริษทั เข้ม กว่า ข้อ กํา หนดของสํา นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง ประเทศไทย
โดยเฉพาะคุณสมบัติเรืองสัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการอิสระ เพือ ให้กรรมการอิสระของบริษทั มีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริง ซึง
ระบุอยู่ในรายงานประจําปี และ สิง ทีส ่งมาด้วย 4
ประวัติของกรรมการทีจะเสนอชือ ได้ปรากฏในเอกสารทีส่งมาด้วย ลําดับที 2 และลําดับที 5 ขอให้ทปี ระชุมพิจารณาและ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั แิ ต่งตัง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังนี
1. ศ.ดร. สุวมิ ล กีรติพบิ ูล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

3. แพทย์หญิงยุพา สุนทราภา
4. นายบุญศักดิI เจียมปรีชา

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

5. นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่
ดังนัน จึงมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทัง 5 ท่าน ด้วยคะแนน
เสียงร้อยละ 99.9495 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

382,090,217

193,000

( ร้อยละ 99.9495 )

( ร้อยละ 0.0505 )

งดออกเสียง

บัตรเสีย

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 7 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 7. พิจารณากําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที 32 กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของ
เงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามข้อบังคับและนอกจากนัน ให้ได้รบั เบียเลียง
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
สําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึง ได้กลัน กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงขอให้ทปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ ให้บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ในวงเงิน
รวมไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และขออํานาจให้คณะกรรมการ นําไปพิจารณาจัดสรรเอง สําหรับปี 2559 ทีผ ่านมา บริษทั ฯ ได้
จ่ายไปดังนี
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รายการ

ประจําปี 2559

วงเงิน

ประจําปี 2558

15,000,000

12,000,000

8,970,000

9,060,000

1,946,000

1,616,000

3. ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ

158,000

134,000

4. ค่าเบียประชุมกรรมการชุดย่อยอืน

168,000

214,000

รวม

11,242,000

11,024,000

3,758,000

976,000

ใช้ไป : 1. ค่าบําเหน็จกรรมการ
2. ค่าเบียประชุมกรรมการและทีป รึกษาคณะกรรมการ

คงเหลือ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กาํ หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ทีเข้าร่วมประชุมเป็ นรายครัง ดังนี
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั

จํานวนเงิน

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
1. ค่าเบียประชุม
- ประธานกรรมการ

12,000 บาท/คน/ครัง

- กรรมการ

10,000 บาท/คน/ครัง

2. ค่าเบียบําเหน็จ

จัดสรรตามทีค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกําหนด

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่
ดังนัน จึงมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท
ต่อปี ตามรายละเอียดที นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9981 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผู ้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

382,276,017

7,200

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 0.0019 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ 99.9981 )

(ก่อนเข้าวาระที 8 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
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วาระที 8 พิจารณาแต่งตัง, ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผูด้ าํ รงตําแหน่ งหน้าทีใด ๆ ของบริษทั ผูส้ อบบัญชีนนั ให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง ทุกปี ผูส้ อบ
บัญชีซงึ ออกไปนัน จะถูกแต่งตัง กลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯคือ
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4377)

( เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2556 – 2559 )
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี

(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4451)

( เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2553 – 2555 )
3. นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒิ

(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4799)

( ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั )
แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 ทัง นีให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยมีค่าตอบแทนสําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นเงิน 1,050,000 บาททัง นีค่า
สอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ นไขของบัตรส่งเสริมทีก าํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี
หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี

ปี 2560 ทีเสนอ

ปี 2559

1,050,000

980,000

และบริษทั มีบริษทั ร่วมค้า 1 บริษทั คือบริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จํากัด มีผูส้ อบบัญชีสงั กัดสํานักงานสอบ
บัญชีเดียวกัน กับบริษทั ฯ ทัง นี ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษทั ร่วม /
ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี กียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนืองจากมีความเป็ นอิสระ มีมาตรฐานการทํางานทีดี
มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษทั และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ น
อย่างดีตลอดมา และในกรณีทผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืนแทนได้
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถาม เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ซักถาม ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่าน
ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่
ดังนัน จึงมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็ น อนุมตั ิแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีคือ
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4377)
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2. นายวิชาติ โลเกศกระวี

(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4451)

3. นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒิ

(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4799)

แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 ทัง นีให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบโดยมีค่า
สอบบัญชี 1,050,000 บาท ทัง นีค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือ นไขของบัตรส่งเสริมทีกาํ หนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

382,277,817

5,400

( ร้อยละ 99.9986 )

( ร้อยละ 0.0014 )

งดออกเสียง

บัตรเสีย

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 9 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 3 ราย จํานวนหุน้ 1,900 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 137 ราย รวมจํานวนหุน้ 382,285,117 หุน้ คิดเป็ นร้อย 84.95 ของจํานวนหุน้ ที
ออกและเรียกชําระแล้ว )
วาระที 9. พิจารณาเรือ งอืน ๆ
ในวาระนี, มีผูถ้ อื หุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม เติมดังนี,
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ขอให้ทางบริษทั ฯ ช่วยอธิบายเรืองการการซือขายกิจการระหว่างบริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
(SPI) กับบริษทั เพรซิเดนท์โฮลดิง จํากัด (PH) และการควบบริษทั ระหว่างบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) (TF) และ
บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์ จํากัด (มหาชน) (PR)
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :
ตอบ บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน) (SPI) จะรับโอนกิจการทัง หมดจากบริษทั เพรซิเดนท์โฮลดิง จํากัด (PH)
ส่งผลให้ SPI ได้หุน้ บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) (PR) และหุน้ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
(PB) ภายหลังที SPI รับโอนกิจการทัง หมดของ PH แล้วเสร็จ SPI จะได้มาซึง หุน้ PR ทางตรง ข้ามจุดร้อยละ 25 และหุน้ PB ทัง
ทางตรงและทางอ้อม (ผ่าน PR ซึงจะถือเป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของ SPI ณ วันโอนกิจการ) ข้ามจุดร้อยละ 50 จึงทําให้ SPI
มีหน้าทีต อ้ งทําคําเสนอซือ (Mandatory Tender Offer) หุน้ ทัง หมดของ PR และหุน้ ทัง หมดใน PB โดย TF จะร่วมกับ SPI ใน
การทําคําเสนอซือหุน้ ทัง หมดใน PB
การควบบริษทั ระหว่าง TF และ PR เมือ การควบบริษทั ระหว่าง TF และ PR แล้วเสร็จ บริษทั ใหม่จะมีสดั ส่วนการถือ
หุน้ ใน PB ร้อยละ 46.91 ของจํานวนหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียงทัง หมด แต่ไม่เกินร้อยละ 62.7 ของจํานวนหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียงทัง หมด
ใน PB ซึงทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ ใน PB โดยบริษทั ใหม่ขา้ มจุดทีจะต้องทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ แต่เนืองจากบริษทั ใหม่ได้รบั
การผ่อนผันหน้าทีใ นการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ดงั กล่าว บริษทั ใหม่จงึ ไม่ทาํ คําเสนอซือหลักทรัพย์ทงั หมดใน PB
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการดังกล่าวยังต้องรอผลการอนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ SPI TF และ PR ทีจะจัดขึนใน
สัปดาห์หน้า
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ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกทีจะไม่ขายหลักทรัพย์ในการทําคําเสนอซือได้ ทัง นีข นึ อยู่กบั การตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้
และ
บริษทั ฯ ไม่มแี ผนทีจะเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนออกจากตลาดหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุน้ ยังคงได้รบั ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใน PB ในรูปของเงินปันผลตามปกติ
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : การควบบริษทั ระหว่าง TF กับ PR มีผลกระทบต่อการบริหารงานของ PB หรือไม่
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :
ตอบ ไม่มผี ลกระทบต่อการบริหารงาน PB ยังคงดําเนินงานไปตามปกติ ในอนาคตหากการควบบริษทั ระหว่าง TF กับ PR แล้ว
เสร็จ สําเร็จเป็ นบริษทั ใหม่ จะทําให้บริษทั ฯ มีผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่เป็ นบริษทั ใหม่ ซึงบริษทั ใหม่ตอ้ งจัดทํางบการเงินรวม ทําให้งบ
การเงินของบริษทั ใหม่จะเป็ นงบการเงินทีเติบโตขึน เช่น ยอดขายและกําไรสุทธิจะสูงขึน
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ขอทราบสถานการณ์ของช่องทางค้าปลีกในปัจจุบนั และช่องทางการขายใหม่เป็ นอย่างไรบ้าง รวมถึงความคืบหน้า
ของโรงงานใหม่ทบี างชัน และโรงงานทีล าดกระบังยังทําการผลิตตามปกติหรือผลิตลดลง
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :
ตอบ ความคืบหน้าของโรงงานบางชัน 2 ติดตัง เครืองจักรแล้วเสร็จ เมือ ปลายปี 2559 ขณะนีกาํ ลังทดสอบเดินเครืองจักร และ
กําลังดําเนินการขออนุ ญาตเพือเปิ ดดําเนินการกับหน่วยงานราชการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม ถึง มิถนุ ายน
2560 เครืองจักรทีติดตัง ประกอบด้วยขนมปังชนิดแผ่น 2 สายการผลิต และขนมปังวาไรตี 1 สายการผลิต หากเริมทําการผลิต
แล้ว กําลังการผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ทโี รงงานบางชัน สําหรับทีโ รงงานลาดกระบังยังเปิ ดดําเนินการตามปกติ แต่จะลดลง
สําหรับสถานการณ์การด้านการตลาด และด้านการขาย ในปี ทผี ่านมามีการแข่งขันทีรุนแรง อีกทัง ลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั
มีโรงงานผลิตเบเกอรีเป็ นของตัวเอง อย่างไรก็ดีบริษทั มีการพัฒนาและเพิมสินค้าใหม่ ซึงในปี ทผี ่านมามีการปรับรู ปแบบช่อง
ทางการขายตามความสามารถของแต่ละช่องทาง โดยมีการเยียมร้านค้าให้ถขี นึ ลงสินค้าทุกวัน ซึงเริมดําเนินการได้ประมาณกว่า
5,000 ร้านค้าแล้ว ซึงในปี ทผี ่านมามีสนิ ค้าคืนลดลง นอกจากนียงั มีการปรับเวลาในการส่งสินค้าจาก 06.00 น. เป็ น 04.00 น.
โดยเริมดําเนินการไปแล้ว 2 สาขา ทัง นีเพือ ให้ทนั เวลากับความต้องการของลูกค้าทีจ ะมาซือสินค้า
ผูถ้ ือหุน้ ถาม : พบว่าสินค้าของบริษทั ฯ ในร้านค้าทีโรงพยาบาลชัน นําแห่งหนึง มีจาํ นวนน้อย จึงอยากให้บริษทั ฯ เพิมการลง
สินค้าให้มากกว่าเดิม และขอเสนอแนะให้ทางบริษทั พัฒนาขนมเค้กชนิดหวานน้อย ( Low Sugar)
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :
ตอบ สําหรับข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ ทางบริษทั ฯ จะนําไปปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั ฯ มีการจําหน่ายสินค้าให้กบั ทางสายการบินราคาประหยัด (Low Cost) หรือไม่
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :
ตอบ ขณะนียงั ไม่มี
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ปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.
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( นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย )
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

ลงชือ ................................................
( นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ )
ประธานกรรมการบริษทั ฯ

ลงชือ ………………………….…………..
( นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการ/เลขานุ การ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

