รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 43
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุมชัน้ 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. มีผูถ้ อื หุน้ และ ผูร้ บั มอบฉันทะ ลงทะเบียน 78 ราย และเข้า
ร่วมประชุม 34 คน ถือหุน้ รวม 377,309,090 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.85 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุม
(หุน้ บริษทั ฯ มี 450,000,000 หุน้ ) และได้มีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้เริ่มการ
ประชุมไปแล้ว ทาให้เมือ่ สิ้นสุดการประชุม มีจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนทัง้ สิ้น 93 ราย และเข้าร่วม
ประชุม 49 คน ถือหุน้ รวม 392,806,660 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 87.29
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 36.ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสาม ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
กรณีใดโดยเฉพาะ โดยมี นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทาหน้าทีป่ ระธานที่ประชุม
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทาหน้าทีป่ ระธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 43 ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด ( มหาชน )
จากนัน้ นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กรรมการ
และผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน และเลขานุ การบริษทั ดาเนินการประชุมตามวาระ และ แนะนา
กรรมการบริษทั ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษากฎหมายทีไ่ ด้มาร่วมเป็ นสักขีพยานในวันนี้
กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุม คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นายวิชยั กุลสมภพ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

ประธานคณะกรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการรองผูอ้ านวยการ /กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษทั
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน / กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสีย่ ง / เลขานุการบริษทั
นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ กรรมการและผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
กรรมการบริษทั /กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
กรรมการบริษทั
นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล กรรมการและผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู กรรมการและผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ประธานคณะกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ศ.นพ. ปิ ยะมิตร ศรีธรา
กรรมการอิสระ
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14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง

ที่ปรึกษากรรมการบริษทั
นางมาลี ตัง้ ใจสนอง

ทีป่ รึกษากรรมการและผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

ผูบ้ ริหารของบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม
นางอรอนงค์
นางสาวจิรวรรณ
นายพัทธิระ
นายศักดา

ส่งเสริม
โกมลเจริญสิริ
สมเสนาะ
ลายประเสริฐ

ผูบ้ ริหารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายธุรกิจ 1
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การและรักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายสารสนเทศ

และบริษทั ได้จดั ให้มี inspector คือผูส้ อบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ดังนี้
ตัวแทนผูส้ อบบัญชี จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดารง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5906

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็ นสักขีพยานการนับคะแนน
นางสาววรรัตน์ กิจเลิศบรรจง
จากนัน้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทราบ ก่อนที่จะดาเนินการประชุมตามวาระ
ขอแจ้งผูเ้ ข้าร่วมประชุมว่า เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการสัมผัส จึง จัดที่นงั ่ ให้มรี ะยะห่างเป็ นไปตามคาแนะนาของหน่ วยงานภาครัฐ และของดการใช้ไมโครโฟน
หากมีคาถาม ขอให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเขียนคาถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมส่งให้แก่ กรรมการต่อไป
และตามที่บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นัน้ ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ เสนอเข้ามา
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ครัง้ นี้ ให้ถอื ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสียงการลงคะแนนให้
กระทาโดยเปิ ดเผย ซึ่งผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับ
คะแนนจะนับเฉพาะกรณี ท่ผี ูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจานวนบัตรเสีย เท่านัน้ จากนัน้ จะ
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นามาหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ และ
เพือ่ ให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย หากผูถ้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผูถ้ อื หุน้ แสดงความเห็น
พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ผูถ้ ือหุน้ ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตร
ลงคะแนน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอทีจ่ ดั ไว้ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดงั นี้
1. มีผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพิม่
2. มีผูล้ งคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. จานวนบัตรเสีย
กรรมการบริษทั ฯในฐานะผูถ้ อื หุน้ ขอใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระใน
กรณีผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็ นไปตามที่ผูถ้ อื หุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีท่มี ผี ูถ้ อื หุน้ และ ผูร้ บั
มอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระ
ที่ยงั ไม่ได้เริ่มพิจารณาและบริษทั จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์
ประชุมตัง้ แต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษทั จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผูถ้ ือหุน้ จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบน
หน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
1. ทุกวาระ ผูท้ ่ไี ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้
ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ทีไ่ ด้แจกให้ทกุ ท่านตอนลงทะเบียนแล้ว
2. สาหรับวาระเลือกตัง้ กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ได้รบั บัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่ลงทะเบียนเข้า
ประชุม การเลือกตัง้ กรรมการจะเลือกเป็ นรายบุคคล กรณีท่ไี ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับ
บัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะเก็บ
บัตรลงคะแนนผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเมือ่ จบวาระนี้
จากนัน้ จึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้ดงั ต่อไปนี้
( ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย จานวนหุน้ 13,449,170 หุน้ รวมเป็ นผู ้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 85 ราย รวมจานวนหุน้ 390,758,260 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.84 ของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว )
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19
เมษายน 2564 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้จดั ทาให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับ
แต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั www.farmhouse.co.th บริษทั ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ทุกท่านล่วงหน้าในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) พร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
รับรอง
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จากนัน้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มผี ูถ้ ือหุน้
ท่านใดซักถาม จึงขอให้ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนในวาระนี้
มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
42 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,758,260

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ )
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บัญชี 2564
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2564 และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(MD&A) ให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบดังนี้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
( หน่วย : ล้านบาท)

2564

2563

% เพิม่ (ลด )

รายได้จากการขาย

7,160

7,143

0.2%

ต้นทุนขาย

3,774

3,743

0.8%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

1,581

1,609

(1.7%)

กาไรสุทธิ

1,688

1,679

0.5%

กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

3.75

3.73

0.5%

บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2564 จานวน 7,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2 จาก
ปี ก่อน เป็ นผลจากการบริหารการขายและการตลาด ทาให้รกั ษายอดขายไม่ให้ลดลงภายใต้สถานการณ์ COVID-19
ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม และบริษทั รวมถึงมีการปรับราคาสินค้าบางรายการตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิม่ ขึ้น
ในไตรมาส 4 ของปี 2564
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ต้นทุนขายในปี 2564 มีจานวน 3,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปี 2563
และมีสดั ส่วนต่อรายได้จากการขาย อยู่ทร่ี อ้ ยละ 52.7 สูงกว่าปี ก่อน ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 52.4 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก
แป้ งสาลีปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่ วงปลายปี ทาให้มอี ตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ท่ี ร้อยละ 47.3 ลดลงจากปี ก่อน ซึ่งอยู่ท่รี อ้ ยละ
47.6
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สาหรับปี 2564 จานวน 1,581 ล้านบาท ลดลง 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7
เมือ่ เปรียบเทียบปี 2563 โดยส่วนใหญ่มาจากรถขนส่งสินค้า บางส่วนที่ตดั ค่าเสื่อมราคาหมด แต่ยงั มีค่าใช้จ่ายส่วนที่
เพิ่มขึ้นได้แก่ค่านา้ มันที่ใช้ในการขนส่งสินค้าซึ่งมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน บริษทั บริหารจัดการรถ
ขนส่งสินค้าโดยได้ตดิ GPS ทีร่ ถขนส่งทุกคัน ทาให้สามารถควบคุมความเร็วในการขับขีไ่ ด้ส่งผลให้ เกิดการประหยัด
นา้ มัน และลดอุบตั เิ หตุ
บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ 1,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และมีอตั รากาไรสุทธิรอ้ ยละ
23.42 ของรายได้รวม และมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สาหรับปี 2564 จานวน 3.25 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
( หน่วย : ล้านบาท)

2564

2563

% เพิม่ (ลด )

สินทรัพย์รวม

11,234

10,299

9.1%

หนี้สนิ รวม

1,094

1,049

4.3%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

10,140

9,250

9.6%

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาท/หุน้ )

22.53

20.56

9.6%

อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

0.11

0.11

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 11,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จ านวน 935 ล้านบาท หรือ ร้อ ยละ 9 ส่ว นใหญ่ มาจากสินทรัพ ย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 390 ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน เพิม่ ขึ้น 577 ล้านบาท ซึง่ มีผลมาจากการจากการลงทุนเพิม่
หนี้สนิ รวมจานวน 1,094 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.7 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2563 จ านวน 45 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 4.3 ส่ ว นหนึ่ ง มาจากเจ้าหนี้ ก ารค้า และเจ้า หนี้ อ่ืน ที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ ขึ้น และมีอตั ราหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ท่ี 0.11 เท่า
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจานวน 10,140 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 90.26 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึ้นจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 891 ล้านบาท มีผลมาจากกาไรจากการดาเนินงาน ทาให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 22.53
บาทต่อหุน้ เพิม่ ขึ้นจาก ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ อยู่ท่ี 20.56 บาทต่อหุน้
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สาหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเพือ่ แสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็ นรูปธรรม ดังนี้
1. บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตัง้ แต่ปี
2559
2. ตัง้ แต่ปี 2559 - ปัจจุบนั บริษทั มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน คู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทัง้ ในรูปแบบเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั
3. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้มมี ติให้การรับรองต่อ
อายุ เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ให้
การรับรอง
4. ทัง้ นี้ ในปี 2565 บริษ ทั ฯ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การเพื่อ ยื่น ต่ อ อายุ ก ารเป็ น สมาชิก ของแนวร่ ว มปฏิบ ตั ิข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครัง้ ที่ 2
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ประสงค์จะถามคาถามในเวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มี
คาถามอื่นใด จึงถือว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญั ชี 2564
วาระนี้ไม่มกี ารลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
(ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ )
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั รายงานว่า งบการเงินประจาปี 2564 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว ตามรายละเอียดใน แบบ 56-1 One Report สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว
จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงิน ประจาปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ล ้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้จากการขาย
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงิน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
11,234
1,094
10,140
7,160
1,688
3.75
6

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
11,209
1,094
10,115
7,160
1,686
3.75

จากนัน้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่
เมือ่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดงั นี้
มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั งิ บการเงิน ประจาปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,758,260

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 4 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จานวนหุน้ 23,000 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 87 ราย รวมจานวนหุน้ 390,781,260 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.84 ของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว )
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตา่ กว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหัก
สารองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ข้นึ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
และแผนงานการลงทุนของบริษทั
ในปี 2564 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,686 ล้านบาท โดยแยกเป็ นกาไรสุทธิจาก
กิจการที่ได้รบั ส่งเสริมการลงทุน 820 ล้านบาท กาไรสุทธิจากกิจการปกติ 866 ล้านบาท มีกาไรสะสมในส่วนที่ยงั ไม่ได้
จัดสรร ณ วันสิ้นงวด 8,826 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีทนุ สารองตามกฎหมาย คิดเป็ น 10% ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว จึงไม่มกี ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายอีก
คณะกรรมการขอเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.90 บาท
เป็ นจานวนเงิน 855 ล้านบาท ซึ่งบริษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วใน
อัตราหุน้ ละ 0.84 บาท เป็ นจานวนเงิน 378 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็ น
กิจการที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ 1.06 บาท เป็ นจานวนเงิน
477 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึง่ เป็ นกิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มสี ิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กาหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
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ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
- กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
- จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุน้ )
รวมจ่ายเงินปันผลทัง้ สิ้น (บาท /หุน้ )
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ

ปี 2564
1,686.15
450
0.84
1.06
1.90
50.71%

ปี 2563 จ่ายแล้ว
1,677.27
450
0.96
0.94
1.90
50.98%

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาหนดไว้ของบริษทั
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ่ ไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดงั นี้
มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564 เป็ น
จานวนเงินปันผลรวมอัตราหุน้ ละ 1.90 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 855 ล้านบาท
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,781,260

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ )
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ หมวดที่ 3 ข้อ 21 กาหนดไว้ว่า “ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งไปนัน้ อาจ
ได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ” สาหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ 5 ท่าน คือ
1. นายอภิเศรษฐ
ธรรมมโนมัย กรรมการรองผูอ้ านวยการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
กรรมการบริษทั
3. ดร.พจนี
พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษทั
4. นายพันธ์
พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษทั
5. นายธนพิชญ์
มูลพฤกษ์
กรรมการอิสระ (ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 2 ปี )
การคัดเลือ กผู ด้ ารงตาแหน่ ง กรรมการของบริษทั ได้ผ่ านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยมีกระบวนการพิจารณาและกลัน่ กรองคัดเลือกกรรมการด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง ดังนี้
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1. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมสาหรับตาแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่
1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึง่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเข้ามา
2. พิจารณาและกลันกรองจากคุ
่
ณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ าน และการอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ฯ ซึง่ ประวัตบิ คุ คลทีเ่ สนอชื่อให้เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษทั ในครัง้ นี้ ได้เปิ ดเผยไว้อย่างชัดเจนแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR CODE ตามที่
ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผูถ้ อื หุน้ แล้ว
คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ ่นื
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ ”
ดังนัน้ จึงขอแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้ ในคราวนี้ได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริหารในบริษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษทั ” คือ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ และ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ เป็ นผูบ้ ริหารใน บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด
(มหาชน)
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล
มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็ นรายบุคคล
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
รายชื่อกรรมการ
1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
3. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
5. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

เห็นด้วย
(คิดเป็ นร้อยละ)
390,781,260
(100)
390,781,260
(100)
390,781,260
(100)
390,781,260
(100)
390,781,260
(100)
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ไม่เห็นด้วย
(คิดเป็ นร้อยละ)
-

งดออกเสียง
(คิดเป็ นร้อยละ)
-

บัตรเสีย
(คิดเป็ นร้อยละ)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ดังนัน้ ในปี 2565 คณะกรรมการบริษทั จานวน 15 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
กรรมการ
1. นายพิพฒั
2. นายอภิชาติ
3. นายอภิเศรษฐ
4. นายวิชยั
5. นางสาวเพชรรัตน์
กรรมการอิสระ
11. ศ.ดร. ธีรวุฒิ
12. นายวัฒนชัย
13. ศ.นพ.ปิ ยะมิตร
14. นายธนพิชญ์
15. นางเอมอร

พะเนียงเวทย์
ธรรมมโนมัย
ธรรมมโนมัย
กุลสมภพ
อนันตวิชยั

6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวพนิดา
ดร.พจนี
นายพันธ์
นางสาวสายพิน
นางสาวอุบลลักษณ์

ประโยชน์ทวีกจิ
พะเนียงเวทย์
พะเนียงเวทย์
กิตติพรพิมล
ลือวรวิญญู

บุณยโสภณ
โชติชูตระกูล
ศรีธรา
มูลพฤกษ์
ปทุมารักษ์

สาหรับอ านาจกรรมการ ที่จ ะกระทาการแทนบริษ ทั ฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่ ว มลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ
( ก่อนเข้าวาระที่ 6 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จานวนหุน้ 31,800 หุน้ รวม
เป็ นผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 88 ราย รวมจานวนหุน้ 390,813,060 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.85
ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว )
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 32 กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูป
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับและนอกจากนัน้ ให้
ได้รบั เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
สาหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดาเนินงาน ขนาดของ
ธุรกิจ ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่มคี วามละเอียดรอบคอบมากขึ้น

10

สาหรับปี 2564 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้จ่ายไปดังนี้
รายการ

ประจาปี 2564

วงเงิน

ประจาปี 2563

20,000,000

15,000,000

9,600,000

9,600,000

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

1,944,000

1,906,000

168,000

168,000

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยอื่น

360,000

404,000

2,400,000

2,400,000

14,472,000

14,478,000

5,528,000

522,000

ใช้ไป : 1. ค่าบาเหน็จกรรมการ

5. ค่าตาแหน่งประธานกรรมการ
รวม
คงเหลือ

คณะกรรมการบริษทั ฯ จึง ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั สาหรับ ปี 2565
ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2564 และขออานาจให้คณะกรรมการ นาไปพิจารณาจัดสรรเอง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมเป็ นรายครัง้ ดังนี้
ค่าตอบแทน
ปี 2565 (ปี ท่เี สนอ)
ปี 2564
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- ประธานกรรมการ
12,000 บาท /คน/ ครัง้
12,000 บาท /คน/ ครัง้
- กรรมการ
10,000 บาท /คน/ ครัง้
10,000 บาท /คน/ ครัง้
2. ค่าเบี้ยบาเหน็จ
จัดสรรตามทีค่ ณะกรรมการสรรหา จัดสรรตามทีค่ ณะกรรมการสรรหา
- คณะกรรมการบริษทั
และพิจารณาค่าตอบแทนกาหนด และพิจารณาค่าตอบแทนกาหนด
3. ค่าตาแหน่งประธานกรรมการ
200,000 บาท/เดือน
200,000 บาท/เดือน
ผลประโยชน์อ่นื ใด -ไม่ม-ี
การจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report หน้าที่ 107-108
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดงั นี้
มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินไม่เกิน
20,000,000 บาทต่อปี และให้อานาจกรรมการนาไปพิจารณาจัดสรรเองตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ
100 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,813,060

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ- )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 7 ได้มผี ูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จานวนหุน้ 1,993,600 หุน้
รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 93 ราย รวมจานวนหุน้ 392,806,660 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
87.29 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว )
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษทั ผูส้ อบบัญชีนนั้ ให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
แต่งตัง้ ทุกปี ผูส้ อบบัญชีซง่ึ ออกไปนัน้ จะถูกแต่งตัง้ กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ ได้
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามการพิจารณา กลัน่ กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ คือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดารง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 2561 - 2564)
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4451)
( เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 2553 – 2555 )
3. นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒิ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4799)
( ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั )
แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ทัง้ นี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
และบริษทั มีบริษทั ร่วมค้า 1 บริษทั คือบริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จากัด มีผูส้ อบบัญชีสงั กัดสานัก
งานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษทั / บริษทั ร่วม / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็ น
อิสระ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษทั และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นอย่างดีตลอดมา
และในกรณีท่ผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นแทนได้
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โดยมีค่าตอบแทนสาหรับค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นเงิน 1,130,000 บาท ทัง้ นี้ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่
รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริมทีก่ าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ
92,500 บาท จานวน 2 บัตร ตามรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

ปี 2565 ที่เสนอ

ปี 2564

เพิม่ ขึ้น(ลดลง)

1,130,000

1,130,000

-

ค่าสอบบัญชี

จากนัน้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถาม จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดารง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 2561 - 2564 )
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4451)
( เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 2553 - 2555 )
3. นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒิ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4799)
( ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั )
แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ทัง้ นี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ
โดยมีค่าสอบบัญชี 1,130,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท จานวน 2 บัตร
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

392,806,660

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ- )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ )
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
-ไม่มี –
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มีผูถ้ อื หุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ถาม ขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบนั
กรรมการตอบ ในปัจจุบนั มีการแข่งขันสูงในทุกช่องทาง และในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา เกิดการระบาดของโรคโควิด 19
ทาให้บริษทั ต้องให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะการบริหารจัดการลดความเสีย่ ง เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจาก
โรคโควิด19 ให้ได้มากที่สุด จึงส่งผลให้โรงงานสามารถผลิตสิน ค้าออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และผูบ้ ริโภคยังคงให้
ความสนับสนุนสินค้าของบริษทั ด้วยดีมาตลอด
ผูถ้ อื หุน้ ถาม บริษทั มีวธิ จี ดั การเรื่องต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นอย่างไร
กรรมการตอบ ในปี ทผ่ี ่านมาต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นหลัก ๆ มี 2 ตัว คือ พลังงานและแป้ งสาลี
- ในแง่ของพลังงาน ซึง่ หมายถึงราคานา้ มันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทาให้ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าสูงขึ้น ในกรณีน้ ี
บริษทั ได้บริหารจัดการให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพโดยการติด GPS ที่รถขนส่งทุกคัน ทาให้สามารถควบคุ ม
ความเร็ว ช่วยประหยัดนา้ มันและลดการเกิดอุบตั เิ หตุได้เป็ นอย่างดี
- ส่วนการปรับราคาขึ้นของแป้ งสาลี ซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า บริษทั ได้ต่อรองราคากับผูข้ ายเพือ่ ให้
ได้ราคาทีด่ ีทส่ี ุด อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาข้าวสาลีทวั ่ โลกปรับตัวสูงขึ้นมากจนบริษทั ไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้จงึ ต้อง
มีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแต่ยงั อยู่ในสัดส่วนที่ตา่ เมือ่ เทียบกับคู่แข่งรายอื่น
- นอกจากนี้ในแง่การบริหารจัดการบุคลากรภายใน บริษทั ได้จดั กิจกรรม Farmhouse Active ขึ้น เพือ่ ปลูก
จิตสานึกให้พนักงานมีความใส่ใจ กระตือรือร้น ปรับตัว ปรับการทางานให้ทนั ต่อเหตุการณ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว จึงทาให้การทางานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลดียง่ิ ขึ้น

ผูถ้ อื หุน้ ถาม จากทีม่ ตี จู ้ าหน่ายเครื่องดื่มยีห่ อ้ หนึ่ง ไม่ทราบว่าทางบริษทั คิดว่าจะมีโอกาสสาหรับธุรกิจเบเกอรี่หรือไม่
กรรมการตอบ ปัจจุบนั บริษทั มีการวางตูจ้ าหน่ ายขนมปังอัตโนมัติ ประมาณ 150 ตู ้ ตามสถานที่ต่างๆ แต่เนื่องจาก
สินค้าของบริษทั เป็ นสินค้าสด จึงต้องมีความถี่ในการเติมและเปลีย่ นสินค้าในตูว้ นั เว้นวัน รวมทัง้ ต้องควบคุมปริมาณ
สินค้าคืนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ยี อมรับได้ ทาให้การขยายตัวของช่องทางตูจ้ าหน่ ายขนมปังจึงเป็ นไปแบบค่อยเป็ นค่ อยไป
แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้มกี ารพัฒนาตูจ้ าหน่ายขนมปัง โดยลูกค้าสามารถชาระเงินด้วยวิธีสแกน QR Code ได้ และ
ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับตูจ้ าหน่าย
ขนมปัง เพือ่ อานวยความสะดวกต่อผูบ้ ริโภคมากขึ้น
ผูถ้ อื หุน้ ถาม บริษทั มีแผนรองรับการเติบโตในธุรกิจเบเกอรี่อย่างไรบ้าง จะมีการลงทุนในต่างประเทศหรือไม่
กรรมการตอบ บริษทั มีสินค้าหลายแบรนด์ คือ ฟาร์มเฮ้าส์ เค้กมาดามมาร์โก้ เดลิย่า กูด้ มอร์น่ิงฟาร์มเฮ้าส์ ซึ่งเป็ น
แฟรนไชส์จาหน่ายแซนด์วชิ โดยในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั มีการปรับช่องทางการจาหน่ายเบเกอรี่สด และเค้ก มีการผลิตเค้ก
ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการลงทุนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าใหม่ ซึ่งจะทาให้
การทางานสะดวก รวดเร็วขึ้น ในปัจจุบนั บริษทั มีศูนย์กระจายสินค้า 41 แห่ง และจะขยายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความ
ต้องการสินค้าของผูบ้ ริโภค
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ผูถ้ อื หุน้ ถาม นอกจากการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้ว มีการลงทุนรูปแบบอื่นหรือไม่
กรรมการตอบ บริษทั มีการลงทุนในกองทุน Private Fund ซึ่งทามาหลายปี แล้ว โดยได้รบั ผลตอบแทนตามกลไก
ตลาด และบริษทั เน้นการลงทุนที่ส่งผลให้มีการขยายงานและเกิ ดความสะดวกในการทางานมากขึ้น โดยในแต่ละปี
บริ ษ ทั จะทยอยซื้อ ที่ดิ น เพื่อ สร้า งศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า ที่ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษ ทั แทนการเช่ า เพื่อ ยกระดับ ของ
ศูนย์กระจายสินค้าให้มมี าตรฐาน และขยายจานวนศูนย์กระจายสินค้าเพิ่ม เพื่อลดระยะทางทาให้การกระจายสินค้า
เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงการลงทุนซื้อยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งสินค้าทดแทนคันเดิมทีใ่ ช้งานมาเป็ นเวลานาน
และเสือ่ มสภาพ เพือ่ รองรับแผนการขยายหน่วยขายและจานวนร้านค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนด้าน
เครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้าด้วย

เมือ่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว
ประธานจึงกล่าวขอบคุณสาหรับคาถามและคาแนะนาของผูถ้ อื หุน้ และกล่าวปิ ดการประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ.............................................
( นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย )
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้ านวยการ

ลงชื่อ ................................................
( นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ )
ประธานกรรมการบริษทั ฯ

ลงชื่อ ………………………….…………..
( นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการ/เลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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