รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 33
บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ หองประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
วันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น.มีผูถือหุน และ ผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุม 106 ราย ถือหุน รวม 374,594,788 หุนคิด
เปนรอยละ 83.24 ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองคประชุม ( หุนบริษัทฯมี 450,000,000หุน ) และไดมีผูถือหุน และผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ไดเริ่มการประชุมไปแลว ทําใหเมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจํานวนผูถือหุนและผูรบั มอบ
ฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย ถือหุน รวม 382,172,208 หุน คิดเปนรอยละ 84.93
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 33 ของบริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด ( มหาชน ) ผมขอแนะนํา กรรมการ
บริษัท ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ซึ่งไดมารวมเปนสักขีพยาน ในการประชุม ในวันนี้ ดังนี้
กรรมการบริษัทเขารวมประชุม
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย
ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผูอํานวยการ
3. นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
4. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
กรรมการผูจัดการโรงงาน
5. นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโสฝายขาย
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโสฝายผลิต 2,4 และ ฝายธุรกิจคาปลีก
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโสฝายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
7. นางสุนันทา ชวนประพันธ
8. นายพิมล รัฐปตย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. พญ.ยุพา สุนทราภา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. รองศาสตราจารย ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. พลโทพิศาล เทพสิทธา
กรรมการอิสระ
13. นายกําธร ตติยกวี
กรรมการ
14. นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน
กรรมการ
ผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
ที่ปรึกษากฎหมาย รวมเปนสักขีพยานนับคะแนน
นายศิรชัย กฤตยานุกูล
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จากนั้น นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดแจงใหทราบวา ตามที่บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเปนวาระ
การประชุม และ/หรือ เสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2554 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 ผูถอื หุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไมไดเริ่มพิจารณา
และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถอื หุน ที่มาเขารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ไดออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอไป เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส บริษัทจะนับ
คะแนนดวยระบบ Barcode ซึ่งผูถือหุน จะเห็นผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน โดยแยกเปนกรณีตาง ๆ ดังนี้
1. ทุกวาระ ยกเวน วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงขอใหทานยกมือขึ้นเจาหนาที่ ไปรับบัตร
ลงคะแนนจากทาน ขอใหทานแสดงความเห็นของทานพรอมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ไดแจกใหทุกทานตอน
ลงทะเบียนแลว
2. สําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนทุกทาน ไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวตั้งแตลงทะเบียนเขาประชุม
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทั้งลงนาม กรณีที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในการ
เลือกตั้งกรรมการทานใด ใหยกมือขึ้นเจาหนาที่ ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน ขอใหทานแสดงความเห็นของ
ทานพรอมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ไดแจกใหทุกทานตอนลงทะเบียนแลว หลังจากนั้น เจาหนาที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนผูถือหุนทุกทานเมื่อจบวาระนี้
จากนั้น จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหดังตอไปนี้
( กอนเขาวาระที่ 1 ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 5 ราย จํานวนหุน 468,000 หุน รวมเปนผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 111 ราย รวมจํานวนหุน 375,062,788 หุน คิดเปนรอยละ 83.35 ของ
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว )
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครัง้ ที่ 32 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2554 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาว ไดสงใหกับผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุนแลว พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซดของบริษัท www.farmhouse.co.th
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน ทานใด
ซักถาม จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 32 ดวยคะแนน
เสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
375,062,788
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
( รอยละ - )
( รอยละ - )
( กอนเขาวาระที่ 2 ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 5 ราย จํานวนหุน 919,370 หุน รวมเปนผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 116 ราย รวมจํานวนหุน 375,982,158 หุน คิดเปนรอยละ 83.55 ของ
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว )
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2554
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2554 ใหผูถือหุนทราบ ดังนี้
( หนวย : บาท )
2554
2553
% เพิ่ม (ลด )
รายไดรวม (จากการขาย)
5,534,200,359
4,596,386,529
20.40
กําไรสุทธิ
818,610,219
616,116,538
32.87
ทรัพยสินรวม
4,312,142,658
3,762,471,123
14.61
หนี้สินรวม
1,158,925,354
1,052,950,216
10.06
สวนของผูถอื หุน
3,153,217,304
2,709,520,907
16.38
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
450,000,000
450,000,000
จํานวนหุนสามัญ
450,000,000
45,000,000
มูลคาหุนตามบัญชีหุนละ
7.01
* 60.21
* บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มูลคาหุนสามัญที่ตราไว กับกระทรวงพาณิชย จาก 45 ลานหุน เปน 450 ลานหุน
( Par10 บาท เปน Par 1 บาท ) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดําเนินงานดังกลาวไดปรากฏในหนังสือรายงานประจําป 2554 ซึ่งไดจัดสง
ไปยังผูถือหุนเปนการลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานดังกลาว ไดจัดทําขึ้นตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากผูถือ
หุนทานใดมีขอสงสัยประการใดขอใหสอบถามได เมื่อไมมผี ูถือหุนทานใดสอบถาม จึงถือวาที่ประชุมผูถือหุนไดรับทราบผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2554 แลว
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วาระนี้ไมมีการลงคะแนน เนื่องจากเปนวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
( กอนเขาวาระที่ 3 ไดมีผูถอื หุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 1 ราย จํานวนหุน 4,863,000 หุน รวมเปนผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 117 ราย รวมจํานวนหุน 380,845,158 หุน คิดเปนรอยละ 84.63 ของ
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว )
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย รายงานวา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผานการตรวจสอบและรับรอง จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวตาม
รายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจําป 2554 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนา พรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมผูถือ
หุนแลว จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
จากนั้นนางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถอื หุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไม
มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถ ือหุน ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
380,845,158
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
( รอยละ - )
( รอยละ - )
( กอนเขาวาระที่ 4 ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 1 ราย จํานวนหุน 5,000 หุน รวมเปนผูถอื
หุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 118 ราย รวมจํานวนหุน 380,850,158 หุน คิดเปนรอยละ 84.63 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลว )
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุมัตกิ ารจายเงินปนผล ประจําป 2554
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไดรายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทป 2554 มีดังนี้
กําไรสุทธิ
818,610,219 บาท
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา
1,165,227,572บาท
รวมเปนกําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิ้น
1,983,837,791 บาท
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได และหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงาน
การลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ จายเงินปนผล ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.91
บาท
ซึ่งบริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนไปแลวในอัตราหุนละ 0.37 บาท เมื่อ
14 ตุลาคม 2554 โดยจายจากกิจการปกติ หุนละ 0.11 บาท และจากกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน ซึ่งเปนกิจการที่ไดรับ
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ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตราหุนละ 0.26 บาท คงเหลือจายเงินปนผลงวดสุดทายอีกในอัตราหุนละ 0.54 บาท
โดยจายจากกิจการปกติ หุนละ 0.16 บาท และจากกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนซึ่งเปนกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ในอัตราหุนละ 0.38 บาท ใหแกผูถือหุน โดยกําหนดรายชื่อผูถอื หุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 3 พฤษภาคม
2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
กําหนดจายเงินปนผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล
ขอมูลการจายเงินปนผล
- กําไรสุทธิ (ลานบาท)
- จํานวนหุน (ลานหุน)
เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท/หุน)
รวมเงินปนผลประจําป (บาท /หุน)
สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ

ป 2554 เสนอจาย
818.61
450
0.37
0.54
0.91
50.02%

ป 2553 จายแลว
616.12
45
2.92
3.93
6.85
50.03%

ผูถือหุนทานใดมีขอซักถามในวาระนี้หรือไมเมื่อไมมีขอซักถาม จึงขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการจายเงิน
ปนผล
จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อ
ไมมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมตั ิการจายเงินปนผลประจําป 2554 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
380,850,158
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
( รอยละ - )
( รอยละ - )
( กอนเขาวาระที่ 5 ไดมีผูถือหุน หรือผูร ับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 1 ราย จํานวนหุน 351,550 หุน รวมเปนผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย รวมจํานวนหุน 381,201,708 หุน คิดเปนรอยละ 84.71 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลว )
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 4 ทาน คือ
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1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายกําธร ตติยกวี
4. นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน
ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไดผานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ ก็
ไดจัดใหมีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตําแหนงที่วางลง ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับตําแหนงกรรมการ ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม
2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเขามา
2. คณะกรรมการสรรหา ยกเวนกรรมการผูซึ่งมีสวนไดเสีย ไดรวมกันพิจารณานําเสนอผู ดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ทาน เพื่อนําเสนอผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และ
การอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ซึ่งประวัติบุคคล ที่เสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ ไดระบุ
ไวอยางชัดเจนแลวโปรดพิจารณาจากเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจง
ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง”
ดังนั้น ขอแจงใหที่ประชุมทราบวา “กรรมการที่เสนอใหเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และแขงขันกับบริษัท” ดังนี้
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย
2.

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

3.

นายกําธร ตติยกวี

ประธานเจาหนาที่บริหาร และ รองประธานกรรมการ
บมจ. ไทย เพรซิเดนทฟูดส
กรรมการ บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส และ บริษัท เคก แอนด
เบเกอรี่ จํากัด
กรรมการ บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส

จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา การลงคะแนน ในวาระนี้ โดยแบงออกเปน 4 วาระยอย
ดังนี้
5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายพิพัฒ พะเนียงเวทย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นายพิพัฒ พะเนียงเวทย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ดวยคะแนนเสียงรอยละ 99.9995 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
381,199,908
( รอยละ 99.9995)

ไมเห็นดวย
1,800
( รอยละ0.0005 )

งดออกเสียง
ไมมี
( รอยละ - )

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ดวยคะแนนเสียงรอยละ 99.9995 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
381,199,908
1,800
ไมมี
( รอยละ 99.9995)
( รอยละ0.0005 )
( รอยละ - )
5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายกําธร ตติยกวี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นายกําธร ตติยกวี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวย
คะแนนเสียงรอยละ 99.9995 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ ือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
381,199,908
1,800
ไมมี
( รอยละ 99.9995)
( รอยละ0.0005 )
( รอยละ - )
5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นายบุญเปยม เอีย่ มรุง โรจน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื หุน
ทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการดวยคะแนนเสียงรอยละ 99.9995 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
381,199,908
( รอยละ 99.9995)

ไมเห็นดวย
1,800
( รอยละ0.0005 )

งดออกเสียง
ไมมี
( รอยละ - )

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน
ดังกลาวใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตามเดิมตอไป
ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ป 2555 มีจํานวนทั้งหมด 14 ทาน ดังนี้
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย
8. นางสุนันทา ชวนประพันธ
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
9. นางมาลี ตั้งใจสนอง
3. นายกําธร ตติยกวี
10. นายพิมล รัฐปตย
4. นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน
11. พญ.ยุพา สุนทราภา
5. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ
12. รองศาสตราจารย ดร. กุลภัทรา สิโรดม
6. นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร
13. พลโทพิศาล เทพสิทธา
7. นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
สําหรับอํานาจกรรมการ ที่จะกระทําการแทนบริษัทฯได คือ กรรมการ 2 ทานรวมลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ ยกเวนกรรมการอิสระ 5 ทาน ดังนี้
1. นายพิมล รัฐปตย
2. พญ.ยุพา สุนทราภา
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

4. พลโทพิศาล เทพสิทธา
5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

( กอนเขาวาระที่ 6 ไดมีผูถือหุน หรือผูร ับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 3 ราย จํานวนหุน 967,000 หุน รวมเปนผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 122 ราย รวมจํานวนหุน 382,168,708 หุน คิดเปนรอยละ 84.93 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลว )
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาววา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ตองการ
ใหบริษัทจดทะเบียนมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุงหวังถึงการเสริมสรางประสิทธิภาพ ในการดําเนินงาน บริษัทได
กําหนด นิยาม “กรรมการอิสระ”ของบริษัท เขมกวา ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ตาม
สิ่งที่สงมาดวย 4) โดยเฉพาะคุณสมบัตเิ รื่อง สัดสวนการถือหุน ของกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทไดมีการกําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแตตองไมนอยกวา 3 คน ตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อใหกรรมการอิสระของบริษัท มีความเปนอิสระ
โดยประวัติของกรรมการ ที่เสนอชื่อดังกลาวปรากฏ ( ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับ 2 และ ลําดับที่ 5)
ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

นายพิมล รัฐปตย
แพทยหญิงยุพา สุนทราภา
รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
พลโทพิศาล เทพสิทธา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื
หุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัตแิ ตงตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง 5 ทาน
ดวยคะแนนเสียงรอยละ 99.9995 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
382,166,908
( รอยละ 99.9995 )

ไมเห็นดวย
1,800
(รอยละ 0.0005)

งดออกเสียง
ไมมี
(รอยละ -)

( กอนเขาวาระที่ 7 ไดมีผูถือหุน หรือผูร ับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม 1 ราย จํานวนหุน 3,500 หุน รวมเปนผูถอื
หุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย รวมจํานวนหุน 382,172,208 หุน คิดเปนรอยละ 84.93 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลว )
วาระที่ 7. 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 12,000,000 บาทตอป และขออํานาจใหคณะกรรมการ นําไปพิจารณาจัดสรรเอง สําหรับป 2554 ที่ผานมา บริษัทฯ ได
จายไปดังนี้
รายการ
1. คาบําเหน็จกรรมการ
2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ
3. คาตอบแทนกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
4. คาตอบแทนกรรมการชุดยอยอื่น
รวม

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

ประจําป 2553
4,270,200
874,000
2,430,800
162,000
7,737,000
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จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรือไม เมื่อไมมีผูถอื
หุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติในวาระนี้ดังนี้
มติที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไมเกิน
12,000,000 บาท ตอป ตามรายละเอียดที่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลาวทุกประการ
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
382,172,208
ไมมี
ไมมี
( รอยละ 100 )
(รอยละ -)
(รอยละ -)
(กอนเขาวาระที่ 8 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
วาระที่ 8. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555
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 2555 ทั้งนี้ใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยในป 2555 มีคาสอบบัญชีเฉพาะบริษัท 1,049,000 บาท และป
2554 มีคาสอบบัญชี 1,096,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
รายการ
คาตรวจสอบบัญชีประจําปรวม
คาสอบบัญชีรายไตรมาส
คาบริการอื่น (คาตรวจสอบ BOI)
รวม

คาตรวจสอบบัญชี
ประจําป 2555
ประจําป 2554
864,000
832,000
185,000
1,049,000

264,000
1,096,000

%เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
3.85%
(29.92%)
(4.29%)

อนึ่ง ขอเรียนใหทานทราบวา นายวิชาติ โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัท มาแลว เปนระยะเวลา 2 ป และบริษัทมีบริษัทรวมคา จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพรซิเดนท กรีน เฮาส ฟูดส จํากัด มี
ผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือ
สวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทรวม / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด เนื่องจากมี
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ความเป น อิ ส ระ มี ม าตรฐานการทํ า งานที่ ดี มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ทฯ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา
และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี รับอนุญาตอื่น แทนได
จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย เปดโอกาสใหผูถอื หุนซักถาม เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ แตงตั้งผูสอบบัญชี และ คาสอบบัญชี ประจําป 2555
มติที่ประชุมผูถอื หุน ที่ประชุมพิจารณา และ ออกเสียงลงคะแนนแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติแตงตั้งผูสอบ
บัญชีคือ
1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
2. นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
3. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ทั้งนี้ใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ
ตรวจสอบโดยมีคาตรวจสอบบัญชีและ คาบริการอื่นรวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,049,000 บาท
มติดังกลาวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นดวย
382,172,208
( รอยละ 100 )

ไมเห็นดวย
ไมมี
(รอยละ -)

งดออกเสียง
ไมมี
(รอยละ -)

(กอนเขาวาระที่ 9 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่ม )
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ในวาระนี้ มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
ผูถือหุน : คุณพัชนี หาญประมุขกุล จากรายงานประจําปหนา 128 ขอ 9 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ พบวา
ลูกหนี้ที่เกี่ยวของกันมีจํานวน 0.27 ลานบาท และ ลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน มีจํานวน 709 ลานบาท อยาก
ทราบวาลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน เปนลูกหนี้แบบไหนและเปนใคร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน เปนลูกหนี้การคาทั่วไป เปน
การขายโดยใหเครดิตกับรานคา สําหรับลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน เชน บริษัท เพรซิเดนท กรีน เฮาส ฟูด จํากัด
(ซาโบเตน) เกี่ยวของโดยบริษัทถือหุนอยู มีการซื้อสินคาจากบริษัทฯ คือ เกล็ดขนมปง
ผูถือหุน : คุณพัชนี หาญประมุขกุล เพราะอะไรคาตอบแทนกรรมการชุดยอยอื่น ในป 2554 จึงลดลง
กรรมการและผูจ ัดการอาวุโส ฝายบัญชีและการเงิน : คุณเพชรรัตน อนันตวิชัย เปนไปตามจํานวนครั้งของการประชุมที่
นอยลง สัมพันธกับการจายคาตอบแทนกรรมการที่ลดลง
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ผูถือหุน : คุณวรพงศ แซหลี ที่ผานมาความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ดีขึ้นมาตลอด อยากทราบวาเพราะเหตุ
ใดผลประกอบการจึงดีขึ้นเรื่อยๆ และในอนาคตจะมีทิศทางเหมือนเดิมหรือไม และปจจุบันคือความสามารถในการทํา
กําไรที่ดีที่สุดแลวของบริษัทฯ หรือไม
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย เปนความโชคดีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบาย การ
วางแผนวิธีดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทุกๆดาน รวมทั้งความสามารถในการแขงขันในตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้เปนไปตาม
เปาหมายของบริษัทตลอด 30 ปที่ผานมา และบริษัทฯ จะพยายามรักษาทิศทางเชนนี้ตอไป ทั้งนี้ วัตถุดิบที่ผันแปรมาก
ในชวงตนป ไดแก น้ํามันปาลมที่ราคาสูงขึ้นมาก แตเปนเพียงระยะสั้นๆ แตอยางไรก็ดีบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมตนทุน
การผลิตและคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูถือหุน : คุณวรพงศ แซหลี อะไรคือปญหาที่ผูบริหารกังวลมากที่สุด
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไมไดมีความกังวล มีแตสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสนใจและให
ความสําคัญ อันสืบเนื่องมาจากธุรกิจของบริษัทฯ มีขนาดใหญ และมีความผูกพันกับผูบริโภคมากขึ้น ดั้งนั้น จึงตองดูแล
ระบบคุณภาพ และการจัดการสินคาใหดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนจุดที่บริษัทฯ เนนและใหความสําคัญ
ผูถือหุน : คุณวรพงศ แซหลี ในอีก 2-3 ปขางหนา บริษัทฯจะมีพัฒนาการอะไรที่สําคัญบางและเรื่องการผลิต ไมทราบ
วาหลังจากขยายโรงงานแลว โรงงานใหมจะมีกําลังการผลิตเปนกี่เทาของปจจุบัน และคิดวาจะมีการเพิ่มทุนหรือไม
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถือเปนโรงงานใหม เพิ่งเปด
ดําเนินการในเดือน มิถุนายน 2552 และมีแผนจะติดตั้งเครื่องจักรขนมปงชนิดแผนเพิ่มอีก ซึ่งคาดวาจะติดตั้งแลวเสร็จ
ประมาณเดือน กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ หากติดตั้งเสร็จแลวจะทําใหเต็มกําลังการผลิตในปนี้ สวนโรงงานใหมเปนการ
วางแผนอยู ไมสามารถยืนยันไดในขณะนี้ สําหรับการเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ ยังไมมีแผนในการเพิ่มทุน เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคลองทางการเงินที่ดี
ผูถือหุน : คุณธีรวัฒน มวงอยู ในป 2544 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯ มีมูลคา 648,463,553 บาท และป 2554 มี
มูลคา 2,786,147,285 บาท อยากทราบวา ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นทุกปหรือไม และเพิ่มขึ้นจาก
สวนไหน เปนการปรับปรุงประเมินราคาที่ดิน หรือวาเปนการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นดวยหรือไม อยางไร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย บริษัทฯ บันทึกทรัพยสินตามราคาทุนที่ไดมา ไมมีการประเมิน
ทรัพยสินเพิ่ม สาเหตุที่ทําใหจํานวน ที่ดินอาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจาก ในป 2552 บริษัทฯ มีการลงทุนใน
โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน งบลงทุนประมาณ 2,000 ลานบาท และจากการขยายตัวของธุรกิจ มีการลงทุนในการ
ขยายสาขา ซื้อรถยนตเพื่อใชในการขนสงสินคา ปจจุบันมีมากกวา 800 คัน และลงทุนทางดาน IT ซึ่งในแตละปบริษัทฯ
มีงบลงทุนในทรัพยสินประมาณ 200 ลานบาท เปนสาเหตุที่ทําใหทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ผูถือหุน : คุณสุทธิพงษ ผดุงสมัย ในรายงานประจําป 2554 ปจจัยเสี่ยงในการพึ่งพาชองทางการจําหนาย ในรานสะดวก
ซื้อ บมจ. ซี.พี.ออลล (เซเวนอีเลฟเวน) พบวายอดขายในรานสะดวกซื้อดังกลาว เปนมูลคาถึงรอยละ 30 กวา ของรายได
จากการขาย แตสิ่งที่พบวาทาง เซเวนอีเลฟเวน ก็มีการผลิตเบเกอรี่ของตัวเอง และมีการออกผลิตภัณฑประเภทเบเกอรี่
อยางตอเนื่อง จึงอยากเรียนถามขอมูลจากผูบริหาร 2 ขอ คือ ขอแรกเปนไปไดหรือไมวา เซเวนอีเลฟเวนจะไมซื้อสินคากับ
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บริษัทฯ อีก เนื่องจากเปนสินคาที่แขงขันกัน ขอ 2 ถาหากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นจริง ทางบริษัทฯ จะมีวิธีการแกไข
ปญหานี้อยางไร
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ตอบขอที่ 1 เปนไปได เนื่องจาก เซเวนอีเลฟเวนเปนชองทางจัด
จําหนายและเปนคูแขงของบริษัทฯ จึงระบุเปนความเสี่ยงในรายงานประจําป 2554 ถามองในแงธุรกิจที่ทํารวมกัน มีความ
พึ่งพากัน และถา เซเวนอีเลฟเวนไมซื้อสินคากับบริษัทฯ คิดวาบริษัทฯ ยังคงสามารถดําเนินธุรกิจได
ผูถือหุน : คุณวสันต มานะสุรางกูล แผนการขยายซาโบเตนภายในระยะเวลา 5 ป จะขยายกี่สาขา
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ปจจุบันซาโบเตน มี 5 สาขา โดยภายในป 2555 จะขยายอีก 2 สาขา คือ
ที่แฟชั่นไอสแลนด มีนบุรี และ เดอะมอลล บางแค ซึ่งการที่จะขยายสาขานั้น ตองมองถึงความพรอม กลุมเปาหมาย และ
กําลังซื้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเปาหมายจะขยายสาขา โดยเฉลี่ยปละประมาณ 2-3 สาขา
ผูถือหุน : คุณวสันต มานะสุรางกูล ซีพีแรม มีความเคลื่อนไหวในการขยายโรงงานอาหาร มีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญในมุมมองของผูบริหารหรือไม
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ทางซีพีแรม เปนผูผลิตซาลาเปา ขาวกลองและ เบเกอรี่ มีผูสนับสนุน
ชองทางการจําหนายคือเซเวนอีเลฟเวน เพราะฉะนั้นการที่ซีพีแรม ขยายโรงงานถือเปนเรื่องปกติ แตทางซีพีเอฟ
ยังซื้อขนมปงจากบริษัทฯ เพื่อนําไปทําแฮมเบอเกอร
ผูถือหุน : นายวสันต มานะสุรางกูล เพราะเหตุใดธุรกิจคาปลีกของบริษัทฯ การเติบโตและผลกําไรจึงไมโดดเดน
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย สําหรับรานเดลิยา ไมมีรานคาเปนของตัวเอง จึงตองผานระบบ GP
(หักเปอรเซ็นตจากยอดขายสินคา) ในศูนยการคาและในชวงแรกยอดขายไมสูงมากนัก ประกอบกับตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
การผลิตขนมปงหนาราน โดยปจจุบันบริษัทฯ ยังขาดทุนในสวนงานนี้อยู เพราะฉะนั้น ถาบริษัทฯ ขยายตัวตอไป จะยิ่ง
ขาดทุนมาก ดังนั้นจึงหยุดไมขยายตามศูนยการคาในรูปแบบ GP แตบริษัทฯ พยายามที่จะหาพื้นที่ในรูปแบบของคาเชา ซึ่ง
อยูในแผนอนาคต
ผูถือหุน : นายวสันต มานะสุรางกูล การขยายตัวของ Snack Bread ดีขึ้น มีความเปนไปไดหรือไมที่จะมาแทนที่ Sliced
Bread
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย บริษัทฯ เกิดขึ้นมาจากขนมปงชนิดแผน (Sliced Bread) มาตั้งแตเมื่อ
30 ปที่แลว ซึ่งขนมปงชนิดแผนมีการเติบโตแบบไมกาวกระโดด แตมั่นคง หลักการคือทานขนมปงไดทุกโอกาส ทุกเวลา
สอดคลองวิถีชีวิตของคนไทย แตก็ใหความสําคัญกับขนมปงพรอมทาน (Snack Bread) ควบคูกันไป เชน ขนมปงทาหนา
เดลี่แซนดวิช ซึ่งเดลี่แซนดวิชมียอดขายที่ดีมาก บริษัทฯจึงสั่งเครื่องจักรมาเพื่อผลิตเพิ่ม และจากการทําวิจัยพบวาความถี่
ของการบริโภคทุกวันมีมากขึ้น
ผูถือหุน : นายศุภศร วันทนากร บัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัทจะหมดในป 2557 จํานวน 1 บัตร และป 2560 อีก 1
บัตร จึงอยากทราบวา ณ ขณะนี้บริษัทฯมีบัตรสงเสริมการลงทุนจํานวนกี่บัตร
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กรรมการและผูจัดการอาวุโส ฝายบัญชีและการเงิน : คุณเพชรรัตน อนันตวิชัย ป 2554 บริษัทมีบัตรสงเสริมการลงทุน
จํานวน 3 บัตร และบริษัทขอไดอีก 1 บัตร แตยังไมไดใชสิทธิประโยชน ณ ปจจุบันบริษัทฯ มีบัตรสงเสริมการลงทุน
รวมทั้งสิ้น 4 บัตร
เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแลว
ประธานจึงกลาวปดประชุม
กระผมในนามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุม และแสดงความคิดเห็น
พรอมขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัท ขอบคุณครับ

ปดประชุมเวลา 10.30 น.

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

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

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

หมายเหตุ รายงานการประชุมฉบับนี้ไดมีการลงนามในฉบับจริงแลวเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
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