บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 32
ประชุม ณ หองประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น.มีผูถือหุน และ ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 86 ราย ถือหุนรวม 37,570,740 หุน คิด
เปนรอยละ 83.49 ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองคประชุม ( หุนบริษัทฯมี 45,000,000หุน ) และไดมีผูถือหุน และผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ไดเริ่มการประชุมไปแลว ทําใหเมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจํานวนผูถือหุนและผูรบั มอบ
ฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 88 ราย ถือหุนรวม 37,574,340 หุน คิดเปนรอยละ 83.50
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน มาประชุม
ไมนอยกวา 25 คน หรือ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถอื หุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
โดยมี นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย กลาววา ในนามของประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอตอนรับผูถือ
หุนทุกทานเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 32 ของบริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด ( มหาชน ) ผมขอแนะนํา กรรมการ
บริษทั ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ซึ่งไดมารวมเปนสักขีพยาน ในการประชุม ในวันนี้ ดังนี้
กรรมการบริษัทเขารวมประชุม
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย
ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผูอํานวยการ
3. นายกําธร ตติยกวี
กรรมการ
4. นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน
กรรมการ
5. พลโทพิศาล เทพสิทธา
กรรมการอิสระ
6. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
กรรมการผูจัดการโรงงาน
7. นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโสฝายขาย
8. นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
9. นางสุนันทา ชวนประพันธ
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโสฝายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
10. นางมาลี ตั้งใจสนอง
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโสฝายผลิต 2,4 และ ฝายธุรกิจคาปลีก
11. นายพิมล รัฐปตย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
12. พญ.ยุพา สุนทราภา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13. รองศาสตราจารย ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั ที่ไมไดเขารวมประชุม
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451

1

ที่ปรึกษากฎหมาย
นายศิรชัย กฤตยานุกูล
จากนั้น นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดแจงใหทราบวา ตามที่บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเปนวาระ
การประชุม และ/หรือ เสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2553 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ให
ถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง การลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย
ซึ่งผูถือหุน สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผูถือ
หุนลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น จากนั้นจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่
เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ และเพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอย หากทานผูถือหุนไม
เห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหทานแสดงความเห็นของทานพรอมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ไดแจกใหทุกทานตอนลงทะเบียนแลว
และขอใหทานยกมือเพื่อใหเจาหนาที่ ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน คะแนนเสียงในแตละวาระจะแสดงผลบนหนาจอที่จัดไว
บริษัทฯ จะแจงใหทราบในกรณีดังนี้
1. มีผูเขารวมประชุมเพิ่ม
2. มีผูลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง”
กรรมการบริษทั ฯในฐานะผูถือหุนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีผูถือ
หุนมอบฉันทะใหกรรมการ ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่มีผูถือหุน และ ผูรับมอบฉันทะมา
ลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเริ่มแลว ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไมไดเริ่มพิจารณา
และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถอื หุน ที่มาเขารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ไดออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอไป เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส บริษัทจะนับ
คะแนนดวยระบบ Barcode ซึ่งผูถือหุน จะเห็นผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน โดยแยกเปนกรณีตาง ๆ ดังนี้
1. วาระใด ๆ ยกเวน วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงขอใหทานยกมือขึ้นเจาหนาที่ ไปรับ
บัตรลงคะแนนจากทาน ขอใหทานแสดงความเห็นของทานพรอมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ไดแจกใหทุกทาน
ตอนลงทะเบียนแลว
2. สําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนทุกทาน ไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวตั้งแตลงทะเบียนเขาประชุม
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทั้งลงนาม กรณีที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในการ
เลือกตั้งกรรมการทานใด ใหยกมือขึ้นเจาหนาที่ ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน ขอใหทานแสดงความเห็นของ
ทานพรอมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ไดแจกใหทุกทานตอนลงทะเบียนแลว หลังจากนั้น เจาหนาที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนผูถือหุนทุกทานเมื่อจบวาระนี้
จากนั้น จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหดังตอไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครัง้ ที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2553 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาว ไดสงใหกับผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุนแลว พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซดของบริษัท www.farmhouse.co.th
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน ทานใด
ซักถาม จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 31 ดวยคะแนน
เสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
37,570,740
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
( รอยละ - )
( รอยละ - )
( กอนเขาวาระที่ 2 ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 1 ราย จํานวนหุน 100 หุน รวมเปนผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 87 ราย รวมจํานวนหุน 37,570,840 หุน คิดเปนรอยละ 83.49 ของจํานวนหุนที่
ออกและเรียกชําระแลว )
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2553
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2553 ใหผูถือหุนทราบดังนี้
( หนวย : บาท )
2553
2552
% เพิ่ม (ลด )
รายไดรวม (จากการขาย)
4,596,386,529
3,912,737,836
17.47
กําไรสุทธิ
616,116,538
507,727,852
21.35
ทรัพยสินรวม
3,762,471,123
3,155,380,554
19.24
หนี้สินรวม
1,052,950,216
788,826,185
33.48
สวนของผูถอื หุน
2,709,520,907
2,366,554,369
14.49
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
450,000,000
450,000,000
มูลคาหุนตามบัญชีหุนละ
60.21
52.59
14.49
ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดําเนินงานดังกลาวไดปรากฏในหนังสือรายงานประจําป 2553 ซึ่งไดจัดสง
ไปยังผูถือหุนเปนการลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานดังกลาว ไดจัดทําขึ้นตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากผูถือ
หุนทานใดมีขอสงสัยประการใดขอใหสอบถามได เมื่อไมมผี ูถือหุนทานใดสอบถาม จึงถือวาที่ประชุมผูถือหุนไดรับทราบผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2553 แลว
วาระนี้ไมมีการลงคะแนน เนื่องจากเปนวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
( กอนเขาวาระที่ 3 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร-ขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย รายงานวา งบดุล และงบกําไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดจัดทําขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผานการตรวจสอบและรับรอง จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวตามรายละเอียดที่ปรากฏ ใน
รายงานประจําป 2553 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนา พรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนแลว จึงถามวามีผูถือ
หุนทานใด มีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีขอซักถาม จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไร - ขาดทุน ของ
บริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
จากนั้นนางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถอื หุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไม
มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถ ือหุน ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมตั ิงบดุล และงบกําไร- ขาดทุน ของบริษัท
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
37,570,840
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
( รอยละ - )
( รอยละ - )
( กอนเขาวาระที่ 4 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุมัตกิ ารจายเงินปนผล ประจําป 2553
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดรายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทป 2553 มีดังนี้
กําไรสุทธิ
616,116,538 บาท
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา
924,024,857 บาท
รวมเปนกําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิ้น
1,540,141,395 บาท
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได และหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงาน
การลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ จายเงินปนผล ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 6.85
บาท
ซึ่งบริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกไปแลวในอัตราหุนละ 2.92 บาท
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 โดยจายจากกิจการปกติ หุนละ 0.67 บาท และจากกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน ซึ่งเปน
กิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตราหุนละ 2.25 บาท คงเหลือจายเงินปนผลงวดสุดทายอีกในอัตราหุนละ
3.93 บาท โดยจายจากกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนซึ่งเปนกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตราหุนละ 3.93
บาท ใหแกผูถือหุน โดยกําหนดรายชื่อผูถอื หุน ที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 กําหนดจายเงินปนผล ในวันที่
27 พฤษภาคม 2554
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ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล
ขอมูลการจายเงินปนผล
- กําไรสุทธิ (ลานบาท)
- จํานวนหุน (ลานหุน)
เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
เงินปนผลงวดครึ่งปหลัง (บาท/หุน)
รวมเงินปนผลประจําป (บาท /หุน)
สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ

ป 2553 เสนอจาย
616.12
45
2.92
3.93
6.85
50.03%

ป 2552 จายแลว
507.73
45
2.50
3.15
5.65
50.07%

ผูถือหุนทานใดมีขอซักถามในวาระนี้หรือไมเมื่อไมมีขอซักถาม จึงขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการจายเงิน
ปนผล
จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อ
ไมมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมตั ิการจายเงินปนผลประจําป 2553 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
37,570,840
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
( รอยละ - )
( รอยละ - )
(กอนเขาวาระที่ 5 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
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. นางสุนันทา ชวนประพันธ
2. นางมาลี ตั้งใจสนอง
3. พญ.ยุพา สุนทราภา
4. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม
5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไดผานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ ก็
ไดจัดใหมีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตําแหนงที่วางลง ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับตําแหนงกรรมการ ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม
2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเขามา
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2.

คณะกรรมการสรรหา ยกเว น กรรมการผู ซึ่ ง มี ส ว นได เ สี ย ได ร ว มกั น พิ จ ารณานํ า เสนอผู ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ทาน เพื่อนําเสนอผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคล ที่เสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ในครั้งนี้ ไดระบุไวอยางชัดเจนแลวโปรดพิจารณาจากเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนราย
บุคคล โดยการทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน
จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา การลงคะแนน ในวาระนี้ โดยแบงออกเปน 5 วาระยอย
ดังนี้
5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางสุนันทา ชวนประพันธ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นางสุนันทา ชวนประพันธ กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการดวยคะแนนเสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
37,570,840
( รอยละ 100 )

ไมเห็นดวย
ไมมี
( รอยละ - )

งดออกเสียง
ไมมี
( รอยละ - )

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นางมาลี ตั้งใจสนอง กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นางมาลี ตั้งใจสนอง กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
37,570,840
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
(รอยละ -)
(รอยละ -)
5.3 พิจารณาเลือกตั้ง พญ.ยุพา สุนทราภา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให พญ.ยุพา สุนทราภา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน และผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
37,570,840
( รอยละ 100 )

ไมเห็นดวย
ไมมี
(รอยละ -)

งดออกเสียง
ไมมี
(รอยละ -)

5.4 พิจารณาเลือกตั้ง รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการดวยคะแนนเสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
37,570,840
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
(รอยละ -)
(รอยละ -)
5.5 พิจารณาเลือกตั้ง นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ดวยคะแนนเสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
37,570,840
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
(รอยละ -)
(รอยละ -)
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 5 ทาน
ดังกลาวใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตามเดิมตอไป
ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ป 2554 มีจาํ นวนทั้งหมด 14 ทาน ดังนี้
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย
8. นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
9. นางสุนันทา ชวนประพันธ
3. นายกําธร ตติยกวี
10. นางมาลี ตั้งใจสนอง
4. นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน
11. นายพิมล รัฐปตย
5. พลโทพิศาล เทพสิทธา
12. พญ.ยุพา สุนทราภา
6. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
13. รองศาสตราจารย ดร. กุลภัทรา สิโรดม
7. นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
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โดยมีกรรมการอิสระ 5 ทานดังนี้
1. นายพิมล รัฐปตย
2. พญ.ยุพา สุนทราภา
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
4. พลโทพิศาล เทพสิทธา
5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
สําหรับอํานาจกรรมการ ที่จะกระทําการแทนบริษัทฯได คือ กรรมการ 2 ทานรวมลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ ยกเวน
1. นายพิมล รัฐปตย
2. พญ.ยุพา สุนทราภา
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

4. พลโทพิศาล เทพสิทธา
5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

( กอนเขาวาระที่ 6 ไมมีผูถือหุนหรือผูร บั มอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
วาระที่ 6. พิจารณากําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาววา ตามขอบังคับขอที่ 32 กรรมการมีสทิ ธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับและนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
สําหรับคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไดกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกคณะกรรมการไดในวงเงิน
รวมไมเกิน 10,000,000 บาทตอป และขออํานาจใหคณะกรรมการ นําไปพิจารณาจัดสรรเอง สําหรับป 2553 ที่ผานมา บริษัทฯ ได
จายไปดังนี้
รายการ
1. คาบําเหน็จกรรมการ
2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ
3. คาตอบแทนกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
4. คาตอบแทนกรรมการชุดยอยอื่น
รวม

ประจําป 2553
4,270,200
874,000
2,430,800
162,000
7,737,000

ประจําป 2552
3,882,000
848,000
2,154,000
6,884,000

จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
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นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื
หุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไมเกิน
10,000,000 บาท ตอป ตามรายละเอียดที่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาวทุกประการ
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
37,570,840
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
(รอยละ -)
(รอยละ -)
(กอนเขาวาระที่ 7 ไมมีผูถอื หุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญจากเดิมที่ตราไว หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท (Par Value)
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาววา เพื่อใหเกิดสภาพคลองของหุนสูงขึ้น และเปนการเพิ่มการกระจายการถือหุนไป
ยังผูลงทุนไดอยางกวางขวางขึ้น อีกทั้งเปนที่สนใจของผูลงทุนมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว (Par Value) จากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท โดยทุน
จดทะเบียนของบริษัทจะคงเดิม คือ 450,000,000 บาท แตจํานวนหุนสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 45,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท เปน 450,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญจากเดิมที่ตราไว หุนละ 10 บาท เปนหุน
ละ 1 บาท (Par Value)
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื
หุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญจากเดิมที่ตรา
ไว หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท (Par Value) ตามรายละเอียดที่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาวทุกประการ
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
37,570,840
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
(รอยละ -)
(รอยละ -)
(กอนเขาวาระที่ 8 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ. 4 ของ บริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาววา เพื่อใหหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอที่ 4 สอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอที่ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน ดังนี้
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หนังสือบริคณหสนธิ
บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 (เดิม)
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 (ใหม)
ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน สี่รอยหาสิบลาน บาท ( 450,000,000 ) ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน สี่รอยหาสิบลาน บาท (450,000,000 )
แบงออกเปน
สี่สิบหาลาน หุน
( 45,000,000 )
แบงออกเปน สี่รอยหาสิบลาน
หุน ( 450,000,000 )
มูลคาหุนละ
สิบ
บาท
(
10 )
มูลคาหุนละ
หนึ่ง
บาท (
1)
โดยแยกออกเปน
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
สี่สิบหาลาน หุน
( 45,000,000 )
หุนสามัญ สี่รอยหาสิบลาน
หุน ( 450,000,000 )
หุนบุริมสิทธิ
หุน
(
- )
หุนบุริมสิทธิ
หุน (
- )
จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ. 4 ของ บริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ. 4 ของ
บริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนตามรายละเอียดที่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาวทุกประการ
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
37,570,840
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
(รอยละ -)
(รอยละ -)
(กอนเขาวาระที่ 9 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
วาระที่ 9. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตามข อ บั งคับของบริ ษัทฯ ข อ 49 และข อ 50 ผู สอบบัญชีตอ งไมเป น กรรมการ
พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท ผูสอบบัญชีนั้น ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งทุกป ผูสอบ
บัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแตงตั้งกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได
คณะกรรมการเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง ผูสอบบัญชีของบริษัทฯคือ
1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
2. นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
3. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4377
แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 ทั้งนี้ใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยในป 2554 มีคาสอบบัญชีเฉพาะบริษัท 1,096,000 บาท และป
2553 มีคา สอบบัญชี 1,260,000 บาท ดังตาราง
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อนึ่ง ขอเรียนใหทานทราบวา ในปที่ผานมา นายวิชาติ โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 เปนผูลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัท และบริษัทมีบริษัทรวมคา จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพรซิเดนท กรีน เฮาส ฟูดส จํากัด มีผูสอบบัญชี
สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสีย
กับบริษัทฯ / บริษัทรวม / ผูบริหาร / ผูถอื หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด เนื่องจากมีความเปนอิสระ
มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีคุณสมบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา
และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี รับอนุญาตอื่น แทนได
จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย เปดโอกาสใหผูถอื หุนซักถาม เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ แตงตั้งผูสอบบัญชี และ คาสอบบัญชี ประจําป 2554
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณา และ ออกเสียงลงคะแนนแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติแตงตั้งผูสอบ
บัญชีคือ
รายการ
คาตรวจสอบบัญชีประจําปรวม
คาสอบบัญชีรายไตรมาส
คาบริการอื่น (คาตรวจสอบ BOI)
รวม

คาตรวจสอบบัญชี
ประจําป 2554
ประจําป 2553
832,000
1,040,000
264,000
1,096,000

220,000
1,260,000

%เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(20%)
20%
(13.02%)

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
2. นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
3. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 ทั้งนี้ใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ
ตรวจสอบโดยมีคาตรวจสอบบัญชีและ คาบริการอื่นรวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,096,000 บาท
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
37,570,840
( รอยละ 100 )

ไมเห็นดวย
ไมมี
(รอยละ -)

งดออกเสียง
ไมมี
(รอยละ -)

( กอนเขาวาระที่ 10 มีผูถือหุน หรือผูร ับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 1 ราย จํานวนหุน 3,500 หุน รวมเปนผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 88 ราย รวมจํานวนหุน 37,574,340 หุน คิดเปนรอยละ 83.50 ของจํานวนหุน
ที่ออกและเรียกชําระแลว )
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วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ในวาระนี้ มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
ผูถือหุน : ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย ในป 2553 ที่ผานมา มีโฆษณาของบริษัทออกมาจํานวน 5 ชุดนั้น มีผล
ตอบรับจากผูบริโภคเปนที่นาพอใจหรือไมอยางไร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดรับผลตอบรับเปนอยางสูง โดยเฉพาะโฆษณาชุด “รับเต็มๆ” ซึ่งเปน
ภาพยนตรโฆษณาแนะนําผลิตภัณฑใหม ไดแก ขนมปงโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด (Fine Whole Wheat) ซึ่งจากการทํา
วิจัยผลการตอบรับ โดยมีระยะเวลาในการเก็บผลวิจัย 30 วัน นั้น ทางบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
ผูผลิตโฆษณาใหกับเรา ไดแจงใหเราทราบวาตั้งแตทําโฆษณามายังไมเคยมีโฆษณาตัวไหนที่ไดคะแนนการเขาถึง
ไดสูงสุดถึง 92% สงผลใหผลิตภัณฑตัวนี้ไดรับความนิยมไปดวย และยังมีโฆษณาอีกชุดหนึ่งที่ไดรับความนิยมมาก
เชนกัน คือชุด “กระตาย” ซึ่งเปนภาพยนตรโฆษณาสงเสริมผลิตภัณฑในกลุมแซนวิช (Daily Sandwich) สงผลไห
Daily Sandwich มียอดขายเพิ่มขึ้น มากจนเต็มกําลังการผลิต บริษัทจึงไดสั่งซื้อเครื่องจักร สําหรับสายการผลิตใหม
ซึ่งคาดวาจะสั่งเครื่องจักรใหมหลังเดือนมิถุนายน 2554 นี้ และภาพยนตรโฆษณาอีก 3 เรื่อง อยูในเกณฑดี
ผูถือหุน : ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย ในปจจุบันบริษัทมีตัวแทนจําหนาย Good Morning Farmhouse ทั้งหมด
กี่ราย และคาดวาจะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นหรือไม
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ในปจจุบันตอนนี้มี 110 ราย มีการเติบโตอยางตอเนือ่ ง ทั้งนี้ในสวนของ
การตั้งเปาหมายนั้น จะขึ้นอยูกับทําเลที่ไดมาซึ่งทําเลที่ตั้งของแซนดวิชกูดมอรนิ่งฟารมเฮาส จะอยูในพื้นที่ที่มีคน
สัญจรไปมา เชน บนบาทวิธี ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะ โดยจะมีการขายในตอนชวงเชาเปนหลัก
ผูถือหุน : ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย ในปจจุบันราคาวัตถุดิบ และสินคาเกษตรมีแนวโนมสูงขึ้น บริษัทมีวิธี
ในการ รับมืออยางไร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย บริษัทมีการปรับราคาสินคาตั้งแตเดือนมกราคม 2554 เปนตนมา แต
ทั้งนี้ในการปรับราคาสินคาของบริษัทนั้นจะปรับราคาโดยเฉลี่ยที่ 3.5% ในขณะที่วัตถุดิบตอนนี้ปรับราคาไปแลว
ถึง 6% และเราก็จะปรับราคาสินคาบางผลิตภัณฑเทานั้น เชน ขนมปง 480 กรัม ปรับราคาจาก 32 บาท เปน 33 บาท
ขนมปงสอดไส ปรับราคาจาก 5 เปน 6 บาท เปนตน สวนตัวที่ไมมีการขึ้นราคานั้นมีปริมาณการขายที่ดีขึ้นมาก ทํา
ใหสามารถถัวเฉลี่ยตนทุนกันได
ผูถือหุน : นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ เงินปนผล ที่จายในครึ่งปหลัง ทําไมจึงจายจาก BOI เทานั้น และกิจการ NON BOI
มีผลประกอบการเปนอยางไร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย
สําหรับการจายเงินปนผลจายจากกิจการ Boi ทั้งหมด ปที่ผานมาสัดสวนรายไดสําหรับกิจการ BOI ประมาณ 50%
กิจการNon Boi ประมาณ 50% สําหรับปนี้ เนื่องจากไดขยายกําลังการผลิตมาอยูที่โรงงานบางชัน ทําใหสัดสวน
รายไดสําหรับกิจการ BOI ประมาณ 65% กิจการNon Boi ประมาณ 35% สําหรับผลประกอบการของกิจการ Non
Boi นั้น มีผลกําไร
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ผูถือหุน : นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ กิจการ NON – BOI มีกําไร ดังนั้นทําไมบริษัทฯ จึงไมจายเงินปนผลจาก กิจการ
NON – BOI
ประธานกรรมการ : คุณพิพัฒน พะเนียงเวทย เพราะการจายเงินปนผลจากกิจการ BOI นั้น ทําใหผูถือหุนไมตองเสียภาษี
หัก ณ. ที่จาย
ผูถือหุน : นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ผลิตภัณฑของบริษัทจะเปนผลิตภัณฑสด ในกรณีที่จะขยายการผลิตไปยังภูมิภาค
ไมทราบมีแผนเปนอยางไร หรือยังคงตองผลิตที่กรุงเทพฯ เปนศูนยกลาง แลวจัดสงไปที่ภูมภิ าคเชนเดิม
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ในดานการผลิตจะผลิตที่กรุงเทพฯ เปนหลัก ยังไมมีแนวคิดที่จะมี
โรงงานในสวนในภูมิภาค สําหรับการกระจายสินคาไปยังภูมิภาคนั้น ทางหนวยงานภาคสนามหรือขาย เรียกวา
ศูนยกระจาย (DC ) เปนจุดกระจายยอยของบริษัทฯ จาก กรุงเทพฯ สงสินคาไปศูนยกระจาย (DC) และกระจายไป
ยังทองถิ่น
ผูถือหุน : นายเรวัตร เชิญวิริยะกุล ธุรกิจเบเกอรี่คาสง ปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูในสัดสวนเทาไร และในอนาคตหาก
จะตองลงทุนสรางโรงงานอีก บริษัทฯ มีการวางแผนไวอยางไร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ธุรกิจเบเกอรี่คาสง ปจจุบันบริษทั มีกําลังการผลิตประมาณ 80% ของ
กําลังการผลิตทั้งหมด ซึ่งที่โรงงานบางชันยังเหลือวางอีก 1 ชัน้ คาดการณวานาใชไดอีก 2 ป ดังนั้นในเรื่องของการ
วางแผนการสรางโรงงานคงตองรออีกระยะหนึ่ง
ผูถือหุน : นายเรวัตร เชิญวิริยะกุล ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจฟาสฟูดส และ ธุรกิจสงออก บริษัทมีแผนการดําเนินงาน
หรือมีมุมมองในการขยาย หรือมีแผนการอยางไร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย
ธุรกิจคาปลีก ที่ใชแบรนดเดลิยา การเติบโตไมคอยดี ยังเกิดผลขาดทุนอยู ขณะนี้กําลังดําเนินการปรับโครงสราง
ใหม ใหมีความสามารถในการทํากําไรและแขงขันได
ธุรกิจฟาสตฟูด มีการเติบโต ลักษณะเปนไปตามความตองการของลูกคา ซึ่งในปนี้มีลูกคาเพิ่มขึ้น โดยในปที่ผาน
มา ธุรกิจฟาสตฟูดเติบโตไดดี
ธุรกิจสงออก หยุดชะงักไประยะหนึ่ง แตตอนนี้เริ่มมีคําสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุนแลว โดยสั่งซื้อเขามาเดือนละ 2 ตู
และจะเริ่มสงออกตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2554
ผูถือหุน : นายเรวัตร เชิญวิริยะกุล ในเรื่องของวัตถุดิบนอกจากมีปญหาในดานราคาแลว ยังพบปญหาในการจัดหาหรือไม
กรรมการผูอํานวยการ คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไมพบปญหาในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบ เนื่องจาก วัตถุดิบหลักของเราคือ
แปง เราก็มีผูขาย 3 ราย สวนไขมัน น้ํามันปาลม เมื่อราคาขึ้นเราก็ใชการสูราคา ในการจัดซื้อวัตถุดบิ ของเราจะมอง
ในเชิงกวาง เชน ในปจจุบันที่ราคาไขไกสูงขึ้นกวาเดิมถึง 50% เราก็เริ่มมีการนําเขาไขผงจากสหรัฐอเมริกามาใช
แทนซึ่งมีราคาที่ถูกกวา มาทดแทน
ผูถือหุน : นายเรวัตร เชิญวิริยะกุล บริษัทฯมีโรงงานผลิตสินคาอยูในกรุงเทพ อยากทราบวา ใชระยะเวลาในการกระจาย
สินคาถึงแหลงที่ไกลที่สุดกี่วัน
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กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ระยะทางที่ไกลที่สุดคือภาคใต ใชเวลา 12 – 15 ชั่วโมง ถาเชียงใหมใช
เวลา 8 ชั่วโมง สวนในเขตกรุงเทพฯใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จะกระจายสินคาหลังเที่ยงคืน
เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแลว
ประธานจึงกลาวปดประชุม
กระผมในนามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุม และแสดงความ
คิดเห็น พรอมขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัท ขอบคุณครับ

ปดประชุมเวลา 10.30 น.

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

ลงชื่อ ................................................
( นายพิพัฒ พะเนียงเวทย )
ประธานกรรมการบริษัทฯ

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

หมายเหตุ รายงานการประชุมฉบับนี้ไดมีการลงนามในฉบับจริงแลว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
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