รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 39
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุมชัน 6 โรงงานบางชัน เลขที 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
วันที 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.มีผูถ้ อื หุน้ และ ผูร้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 153 ราย ถือหุน้ รวม 387,379,742 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 86.08 ของจํานวนหุน้ ทัง หมด ครบเป็ นองค์ประชุม (หุน้ บริษทั ฯมี 450,000,000 หุน้ ) และได้มผี ูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม หลังจากทีไ ด้เริมการประชุมไปแล้ว ทําให้เมือ สินสุดการประชุม มีจาํ นวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 161 ราย ถือหุน้ รวม 387,406,144 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.09
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 36.ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือ ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสาม
ของจํา นวนหุน้ ทีจ าํ หน่ า ยได้ทงั หมด จึง จะครบเป็ น องค์ประชุม เว้น แต่ กฎหมายจะกํา หนดไว้เ ป็ น อย่า งอืน ในกรณี ใ ด
โดยเฉพาะ โดยมี นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทําหน้าทีป ระธานทีป ระชุม
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานทีประชุมในวันนี ขอต้อนรับ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 39 ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด ( มหาชน )
จากนัน นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กรรมการ
และผู จ้ ดั การอาวุ โสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน และเลขานุ การบริษทั ดํา เนิ น การประชุม ตามวาระ และ แนะนํา
กรรมการบริษทั , ผูบ้ ริหาร , ผูส้ อบบัญชี , ทีป รึกษากฎหมายทีไ ด้มาร่วมเป็ นสักขีพยานในวันนี
กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุม คิดเป็ นสัดส่วน 100%
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมการรองผูอ้ าํ นวยการ

4. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมการ

5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมการ

6. นางมาลี ตัง ใจสนอง

กรรมการบริหารการผลิต

7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน

8. นายธวัช แก้วพิทกั ษ์

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายวิศวกรรม

9. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตบางชัน

10. ศ.ดร. สุวมิ ล กีรติพบิ ูล
11. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
12. พญ. ยุพา สุนทราภา

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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13. นายบุญศักดิO เจียมปรีชา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

14. นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ

คณะผูบ้ ริหารบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม
1. ดร.วัชรี ถิน ธานี
2. นางสาวสายพิณ กิตติพรพิมล
3. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญPู
4. นางสาวฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์
5. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล
6. นายพัน ใจบุญ
7. นางสาวกัญญา ศรีสุขโข
8.นางนันทนา สุทธิเจริญพานิชย์

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูบ้ ริหารฝ่ ายบัญชีบริหาร
ผูบ้ ริหารฝ่ ายการเงินและเงินเดือน/ค่าจ้าง
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายขายธุรกิจ 1
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตลาดกระบัง 1
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตวิจยั พัฒนาและควบคุมคุณภาพ

9. นางอรอนงค์ ส่งเสริม

ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

และบริษทั ได้จดั ให้มี inspector คือผูส้ อบบัญชีและทีปรึกษากฎหมายเพือทําหน้าทีดูแลให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ดังนี
ตัวแทนผูส้ อบบัญชี จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5906

ตัวแทนทีปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็ นสักขีพยานนับคะแนน
นายศิรชัย กฤตยานุกูล
ต่อจากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้เชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ 1 ท่าน ร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนเสียงในทีประชุม
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามทีบริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรืองเพือ
บรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือ รับการพิจารณาเลือกตัง เป็ นกรรมการบริษทั ตัง แต่วนั ที 1 ธันวาคม
2560 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2560 นัน ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชือบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง เป็ นกรรมการบริษทั
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ทปี ระชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง นี
ให้ถอื ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสียงการลงคะแนนให้กระทํา
โดยเปิ ดเผย ซึงผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะ
นับเฉพาะกรณีทผี ูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจํานวนบัตรเสีย เท่านัน จากนัน จะนํามาหักออกจาก
จํานวนเสียงทัง หมดทีเข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในวาระนัน ๆ และเพือ ให้การนับคะแนน
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เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย หากผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็นพร้อมลงชือในบัตร
ลงคะแนน ทีได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ผูถ้ อื หุน้ ยกมือเพือให้เจ้าหน้าทีไปรับบัตรลงคะแนน คะแนนเสียงใน
แต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอทีจ ดั ไว้ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดงั นี
1. มีผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพิม
2. มีผูล้ งคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. จํานวนบัตรเสีย
กรรมการบริษทั ฯในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระใน
กรณีผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็ นไปตามทีผูถ้ อื หุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีทมี ผี ูถ้ อื หุน้ และ ผูร้ บั มอบ
ฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริมแล้ว ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระทีย งั ไม่ได้
เริมพิจารณาและบริษทั จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม าเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุมตัง แต่วาระที
ได้ออกเสียงลงคะแนนเพือบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพือให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส
บริษทั จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึง ผูถ้ อื หุน้ จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี
ต่าง ๆ ดังนี
1. ทุกวาระ ผูท้ ไี ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึนเจ้าหน้าทีไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดง
ความเห็นของท่านพร้อมลงชือในบัตรลงคะแนน ทีไ ด้แจกให้ทกุ ท่านตอนลงทะเบียนแล้ว
2. สําหรับวาระเลือกตัง กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ได้รบั บัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตัง แต่ลงทะเบียนเข้าประชุม การ
เลือกตัง กรรมการจะเลือกเป็ นรายบุคคล กรณีทไี ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึนเจ้าหน้าทีไปรับบัตรลงคะแนน
จากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชือในบัตรลงคะแนน หลังจากนัน เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนผูถ้ อื
หุน้ ทุกท่านเมือ จบวาระนี
จากนัน จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมทีไ ด้จดั ส่งให้ดงั ต่อไปนี
( ก่อนเข้าวาระที 1 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง, ที 38 เมือวันที 21 เมษายน 2560
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 38 ซึง ประชุมเมือ วันที 21
เมษายน 2560 ต่อทีป ระชุมเพือ พิจารณารับรอง ซึง รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว พร้อมทัง เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั www.farmhouse.co.th จึงขอให้ที
ประชุมพิจารณารับรอง
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด
ซักถาม จึงขอให้ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนในวาระนี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 38
ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนดังนี
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มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

387,379,742

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 2 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บัญชี 2560
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 ให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบดังนี
( หน่วย : บาท )
2560

2559

% เพิม (ลด )

รายได้จากการขาย

7,448,960,736

7,568,751,714

(1.6)

กําไรสุทธิ

1,331,647,209

1,461,530,313

(8.9)

ทรัพย์สนิ รวม

7,974,344,144

7,508,628,099

6.2

หนีสนิ รวม

1,289,671,046

1,437,984,032

(10.3)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

6,684,673,098

6,070,644,067

10.1

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว

450,000,000

450,000,000

-

จํานวนหุน้ สามัญ

450,000,000

450,000,000

-

14.85

13.49

-

มูลค่าหุน้ ตามบัญชีหนุ ้ ละ

ผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2560 มียอดขาย 7,448.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.58 จากปี 2559 และมีกาํ ไร
สุทธิ จํานวน 1,331.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.89 จากปี 2559 เนืองจากภาวะตลาด และการแข่งขันในธุรกิจเบเกอรีมมี าก
ขึน อีกทัง ปัจจัยทีสาํ คัญนัน มาจากเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลโดยตรงต่อการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภค ซึงใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด จึงมีผลให้ยอดขายไม่เติบโต
อย่างไรก็ดี การมุ่งเน้นด้านคุณภาพ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ บริษทั ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนือง เพือให้ผูบ้ ริโภค
ได้รบั ในสิงทีดี และการบริหารจัดการด้านระบบการสัง ซือทีมปี ระสิทธิภาพ ด้วยการสัง ซือวัตถุดิบปริมาณมากในแต่ละครัง
ทําให้มอี าํ นาจในการต่อรองราคา ช่วยทําให้ประหยัดต้นทุนได้ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกส่วน
งาน
ในปี 2560 มีตน้ ทุนขายจํานวน 4,348.27 ล้านบาท ลดลง 13.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.31 จากปี ก่อน
เนืองจากวัตถุดบิ หลักได้ปรับราคาลง รวมถึงจากการบริหารด้านการผลิต ระบบการสัง ซืออย่างมีประสิทธิภาพ และมีสดั ส่วน
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ปี 2560 อยู่ทรี อ้ ยละ 58.37 เพิมขึนจากปี 2559 ซึงอยู่ทรี อ้ ยละ 57.63 โดยมีผลมาจากค่า
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ก๊าซธรรมชาติ ค่านํา ค่าไฟ และค่าเสือ มราคา ทัง นีค่าเสือ มราคาเพิม ขึน เนืองจากโรงงานบางชัน 2 เริมผลิตสินค้าได้เมือ เดือน
มิถนุ ายน 2560 ส่งผลให้มอี ตั รากําไรขัน ต้นร้อยละ 41.63 ลดลงจากปี ก่อนซึง อยู่ทรี อ้ ยละ 42.37
ฐานะการเงิน ประกอบด้วย
สินทรัพย์รวมมีมลู ค่า 7,997.32 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2559 จํานวน 469.65 ล้านบาท โดยมาจากการเพิมขึนของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว คราว และเงินลงทุนระยะยาว
หนีสินรวมจํานวน 1,289.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 148.31 ล้านบาท มีสดั ส่วนร้อยละ 16.13 ของ
หนีสนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ซึงส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนีการค้าทีชาํ ระตามกําหนด และส่วนของหนีสนิ สัญญาเช่าการเงินทีลดลง
เนืองจากทําสัญญาซือรถน้อยลงและบางส่วนครบกําหนดสัญญาเช่า ทําให้มสี ดั ส่วนหนีสนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.19 เท่า
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีจาํ นวน 6,684.67 ล้านบาท เพิมขึน 614.03 ล้านบาท เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2560
จํานวน 1,331.65 บาท และส่วนทีลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 729 ล้านบาท ทําให้มมี ลู ค่าตามบัญชี
14.85 บาทต่อหุน้
สําหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
ในฐานะสมาชิกทีได้รบั การรับรอง โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตัง แต่วนั ที 22
เมษายน 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ารดําเนินงานอย่างต่อเนือง ดังนี
1. เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ คา้ ทีทาํ ธุ รกิจร่วมกัน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกส่วน ทัง ใน
รูปแบบเอกสารทีเ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
2. ประเมินความเสียงทีเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน กําหนดแนวทางปฏิบตั ิทชี ดั เจนและมีความสอดคล้อง
กับการประเมินความเสีย งดังกล่าว เพือ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ ได้อย่างสมํา เสมอ
3. สนับสนุนกิจกรรมทีส ่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน อาทิ สารแสดง
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผูอ้ าํ นวยการ การบรรยายหลักสูตร “Anti-Corruption” ในการอบรมปฐมนิเทศ
สําหรับพนักงานใหม่ หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู ใ้ นเรืองการต่อต้านการทุจริต การ
ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับเป็ นประจําทุกปี
ทัง นี เพือเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง CAC ซึงการรับรองปัจจุบนั จะสินสุดในวันที 22 เมษายน
2562
ซึงรายงานของคณะกรรมการ และผลการดําเนินงานดังกล่าวได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี 2560 ซึงได้จดั ส่ง
ไปยังผูถ้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว ได้จดั ทําขึนตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยประการใดขอให้สอบถามได้
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ผูถ้ อื หุน้ ถาม เนืองจากปัจจุบนั นี ร้าน 7-Eleven ซึงเป็ นเจ้าของช่องทางจําหน่ายสินค้าของบริษทั ฯ ได้มกี ารผลิตขนมปังเอง
แล้ว จึงจะขอสอบถามดังนี
1. ยอดขายสินค้าทีข ายผ่านร้าน7-Eleven ลดลงกีเปอร์เซ็นต์
2. มีแนวทางในการจัดการปัญหาอย่างไร มีช่องทางอืนชดเชยหรือไม่
3. ในอนาคต หากไม่ได้ขายผ่านช่องทางนี มีวธิ แี ก้ไขปัญหาอย่างไร
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :
ตอบ 1. ยอดขายทีข ายผ่านร้าน 7-Eleven ไม่ได้ลดลง ถึงแม้ว่าเจ้าของช่องทาง จะมีสายผลิตขนมปังแผ่นเองแล้วก็ตาม
แต่ยอดขายของบริษทั ยังมีการเติบโต
2. ยอดขายสินค้าขนมปังชนิดแผ่นมีผลกระทบบ้างในช่วงแรก แต่ขณะนีดขี นึ แล้ว
3. ข้อนีไม่ขอตอบ เนืองจากเป็ นเรืองของอนาคต
ผูถ้ อื หุน้ เนืองจากอ่านคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ทีบริษทั ฯ นําเสนอบนหน้าจอไม่ทนั จึงขอให้
ปรับปรุงวิธกี ารนําเสนอในครัง หน้า
นายพิพฒั พะเนี ยงเวทย์ : ทางบริษทั ฯ จะนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขครับ ขอบคุณครับ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า เมือไม่มคี าํ ถามอืนใดแล้ว จึงถือว่าทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญั ชี 2560
วาระนีไม่มกี ารลงคะแนน เนืองจากเป็ นวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
( ก่อนเข้าวาระที 3 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ประจําปี ส, นิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2560
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สินสุดวันที 31
ธันวาคม 2560 ได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชีทรี บั รองทัว ไปซึง ผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
ตามรายละเอียดทีปรากฏ ในรายงานประจําปี 2560 ทีส ่งให้ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
ผูถ้ ือหุน้ แล้ว จึงขอให้ทปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษทั
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ของบริษทั ประจําปี ส นิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2560
6

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

387,379,742

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ 100 )

( ก่อนเข้าวาระที 4 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 3 ราย จํานวนหุน้ 1,202 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 156 ราย รวมจํานวนหุน้ 387,380,944 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.08 ของจํานวนหุน้ ที
ออกและเรียกชําระแล้ว )
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2560
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานผลการดําเนินงาน ของบริษทั ปี 2560 มีดงั นี
กําไรสุทธิ

1,331,647,208.54 บาท

รวมเป็ นกําไรสะสมในส่วนทีย งั ไม่ได้จดั สรร ณ.วันสินงวด

5,495,013,102.53 บาท

บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตาํ  กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย ทัง นี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ ขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และ
แผนงานการลงทุนของบริษทั คณะกรรมการขอเสนอให้ทปี ระชุม พิจารณาอนุมตั ิ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้
ละ 1.50 บาท
ซึงบริษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.71 บาท
เมือวันที 12 กันยายน 2560 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึงเป็ นกิจการทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิ ติบุคคล คงเหลือ จ่ า ย
เงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.79 บาท โดยจ่ายจากกิจการBOI ซึง เป็ นกิจการทีไ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล
โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมสี ทิ ธิในการรับเงินปันผลวันที 8 พฤษภาคม 2561 กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที
25 พฤษภาคม 2561 หากทีประชุมมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรตามทีคณะกรรมการเสนอ บริษทั จะมีกาํ ไรสะสมทียงั ไม่ได้
จัดสรรคงเหลือยกไป 5,139,513,102.53 บาท
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปี 2560 เสนอจ่าย

ปี 2559 จ่ายแล้ว

- กําไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,331.65

1,461.53

- จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

450

450

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )

0.71

0.74

เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุน้ )

0.79

0.91

1.50

1.65

50.69%

50.80%

รวมเงินปันผลประจําปี (บาท /หุน้ )
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิ
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นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม ในวาระนีหรือไม่
ผูถ้ ือหุน้ ถาม ขอเสนอแนะให้บริษทั ฯ นําเสนอข้อมูลทางการเงินเป็ นรู ปแบบกราฟ โดยแสดงให้เห็นรายได้ กําไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงินทีส าํ คัญ เป็ นต้น และขอสอบถามว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษทั
เป็ นอย่างไร จึงทําให้จ่ายเงินปันผลลดลง ซึง จะส่งผลต่อราคาในตลาดฯ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั :
ตอบ วิธีการนําเสนอจะนําไปปรับปรุงในปี หน้า สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานนัน บริษทั ฯ ยังมีสภาพคล่อง
ซึงมีกระแสเงินสดประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท โดยในปี 2560 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 1,331.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559
ซึงมีกาํ ไรสุทธิ 1,461.53 ล้านบาท ทัง นีสาเหตุทีทาํ ให้กาํ ไรสุทธิลดลง ส่วนหนึงมาจากบริษทั ฯ เริมรับรูค้ ่าเสือมราคาของ
อาคารบางชัน 2 เมือ เดือนมิถนุ ายน 2560 ซึง จะกระทบงบกําไรขาดทุนประมาณ 14 ล้านบาทต่อเดือน ดังนัน จึงทําให้จ่ายเงิน
ปันผลลดลงจากปี ทแี ล้ว
โดยบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตาํ  กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย ทัง นี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ ขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และ
แผนงานการลงทุนของบริษทั
นายพิพฒั พะเนี ยงเวทย์
ตอบ ยอดขายเริมลดลงตัง แต่ไตรมาส 4 ของปี 2559 จนถึงปี 2560 ก็ยงั ไม่ดีข นึ แต่ก็ลดลงไม่มากนัก สภาพคล่องทาง
การเงินของบริษทั ฯ ยังแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนสร้างอาคาร แต่กไ็ ม่ได้มกี ารกูย้ มื เงิน โดยใช้ทนุ หมุนเวียนของบริษทั
เนืองจากสภาพตลาดในปี 2560 ไม่เติบโต แต่บริษทั ฯ รับภาระของค่าเสือมราคา ทําให้มผี ลต่อกําไรสุทธิบา้ งเล็กน้อย หาก
สภาพตลาดดีข นึ บริษทั ฯ ก็มีกาํ ลังการผลิตเพียงพอสําหรับรองรับตลาดทีเติบโตขึน ได้ สําหรับรู ปแบบการนําเสนอจะ
ปรับปรุงให้เห็นชัดเจนและเข้าใจมากขึน
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า เมือไม่มคี าํ ถามอืนใดแล้ว ขอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาวาระนี มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงสรุปว่าทีป ระชุมมีมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ตามทีเ สนอ
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

387,380,944

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 5 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
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วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง, กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั หมวดที 3 ข้อ 21 กําหนดไว้ว่า “ ในการประชุม
สามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจ ะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีพน้ จากตําแหน่ งไปนัน อาจได้รบั เลือกเข้ารับ
ตําแหน่งอีกก็ได้ ”สําหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง นี มีกรรมการทีต อ้ งออกจากตําแหน่งตามข้อบังคับ 5 ท่าน คือ
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายกําธร ตติยกวี
4. นายธวัช แก้วพิทกั ษ์
5. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ
คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ พิจารณาแต่งตัง กรรมการแทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั 4 ท่าน พร้อมทัง ขอเสนอกรรมการแทนกรรมการทีว ่างลง 1 ท่าน คือ
นายวิชยั กุลสมภพ
ซึง กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตําแหน่งทีว ่างลง ดังนี
1. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชือผูท้ มี คี ุณสมบัติเหมาะสมสําหรับตําแหน่ งกรรมการ ในระหว่างวันที 1 ธันวาคม
2560 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2560 ซึง ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเข้ามา
2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผูซ้ งึ มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานําเสนอผูด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการทีค รบวาระ เพือ นําเสนอผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง กรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน และการอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ฯ ซึงประวัติ
บุคคล ทีเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ในครัง นี ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว โปรดพิจารณาจากเอกสารทีได้
จัดส่งให้ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
จึงขอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีต อ้ งออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
อนึง ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจ การ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพือ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ นื เว้นแต่จะ
ได้แจ้งให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ ะมีมติแต่งตัง ”
ดังนัน ขอแจ้งให้ทปี ระชุมทราบว่า“กรรมการทีเสนอให้เลือกตัง ในคราวประชุมนีได้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารใน บริษทั อืน
ทีป ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษทั ” คือ
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ และนายอภิชาติ ธรรมมโนมัย เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารใน บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

9

จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้เสนอให้ทปี ระชุมพิจารณาการลงคะแนนในวาระนี โดยแบ่งออกเป็ น 5วาระย่อย
ดังนี
5.1 พิจารณาเลือกตัง, นายพิพฒั พะเนี ยงเวทย์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ใิ ห้ นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการด้วย
คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

387,380,944

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
5.2 พิจารณาเลือกตัง, นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ

(ร้อยละ)

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ใิ ห้ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการด้วย
คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

387,380,944

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
5.3 พิจารณาเลือกตัง, นายธวัช แก้วพิทกั ษ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ

(ร้อยละ)

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้ นายธวัช แก้วพิทกั ษ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการด้วย
คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

387,380,944

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

(ร้อยละ 100)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)
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5.4 พิจารณาเลือกตัง, นางสาวพนิ ดา ประโยชน์ทวีกจิ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ใิ ห้ นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

387,380,944

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
5.5 พิจารณาเลือกตัง, นายวิชยั กุลสมภพ เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ

(ร้อยละ)

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้ นายวิชยั กุลสมภพ เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการด้วยคะแนนเสียง
ร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

387,380,944

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ทีป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ใิ ห้ นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ , นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ,
นายธวัช แก้วพิทกั ษ์ , นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ , นายวิชยั กุลสมภพ เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ดังนัน ในปี 2561 จํานวนคณะกรรมการบริษทั 15 ท่าน ดังมีรายนามดังนี
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

9. นายธวัช แก้วพิทกั ษ์

3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ

4. นายวิชยั กุลสมภพ
5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
12. นายบุญศักดิO เจียมปรีชา

6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

13. ศ.ดร.สุวมิ ล กีรติพบิ ูล

7. นางมาลี ตัง ใจสนอง

14. พญ.ยุพา สุนทราภา
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์
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สําหรับอํานาจกรรมการ ทีจ ะกระทําการแทนบริษทั ฯได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชือ และประทับตรา
สําคัญของบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ
( ก่อนเข้าวาระที 6 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 5 ราย จํานวนหุน้ 25,200 หุน้ รวมเป็ นผู ้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 161 ราย รวมจํานวนหุน้ 387,406,144 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.09 ของ
จํานวนหุน้ ทีอ อกและเรียกชําระแล้ว )
วาระที 6. พิจารณากําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที 32 กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูป
ของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามข้อบังคับและนอกจากนัน ให้
ได้รบั เบียเลียง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
สําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึง ได้กลันกรองอย่

างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงขอให้ทปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ ให้บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ใน
วงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และขออํานาจให้คณะกรรมการ นําไปพิจารณาจัดสรรเอง สําหรับปี 2560 ทีผ ่านมา
บริษทั ฯ ได้จ่ายไปดังนี
รายการ

ประจําปี 2560

วงเงิน

ประจําปี 2559

15,000,000

15,000,000

8,970,000

8,970,000

1,986,000

1,946,000

3. ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ

158,000

158,000

4. ค่าเบียประชุมกรรมการชุดย่อยอืน

200,000

168,000

รวม

11,314,000

11,242,000

3,686,000

3,785,000

ใช้ไป : 1. ค่าบําเหน็จกรรมการ
2. ค่าเบียประชุมกรรมการและทีป รึกษาคณะกรรมการ

คงเหลือ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กาํ หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ทีเ ข้าร่วมประชุมเป็ 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 เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินไม่เกิน 15,000,000
บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9989 ของจํานวนเสียง
ทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

387,401,944

4,200

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 0.0011 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ 99.9989 )

(ก่อนเข้าวาระที 7 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 7 พิจารณาอนุ มตั แิ ก้ไขเพิม เติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อที 33
คุณเพชรรัตน์ กล่าวว่า เพือ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ตามคําสัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 21/2560
เรือ ง การแก้ไขเพิม เติมกฎหมายเพือ อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เพือเป็ นการคุม้ ครองนักลงทุนรายย่อยให้มีสิทธิOเรียกประชุมวิสามัญของบริษทั มหาชนได้ โดยลดสัดส่วนการให้ผูถ้ ือ หุน้
รวมตัวกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 สามารถเข้าชือกันขอให้มกี ารเรียกประชุมวิสามัญได้
จากเดิมทีกาํ หนดไว้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 หรือ ต้องเข้าชือกันอย่างน้อย 25 คน และมีหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10 จึงจะ
ดําเนินการได้ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิม เติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33. ดังนี
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ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุม ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน ถือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4)
สี (4) เดือน นับแต่วนั สินสุดของรอบปี บญั ชี เดือน นับแต่วนั สินสุดของรอบปี บญั ชีของบริษทั
ของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน นอกจากทีก ล่าว
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน นอกจากทีก ล่าว แล ้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
แล ้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ถ้ ือหุ น้ เป็ น
คณะกรรมการจะเรีย กประชุม ผู ถ้ ือ หุ น้ การประชุ ม วิ ส ามัญ เมื อ ใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะ
เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุดแต่จะ เห็นสมควร
เห็นสมควร
ผู ถ้ ือ หุ น้ คนหนึ งหรื อหลายคนซึงมีหุน้ นับ
ผู ถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ย รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวน
กว่าหนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุน้ ทีจ าํ หน่าย หุน้ ทีจาํ หน่ ายได้ทงั หมด จะเข้าชือกันทําหนังสือ
ได้ทงั หมด หรือผู ถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีสิบห้า ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู ถ้ อื หุน้ เป็ นการ
(25) คน ซึงมีหุ น้ นับรวมกันได้ไม่น อ้ ยกว่า ประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ ตอ้ งระบุเรืองและ
หนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุน้ ทีจ าํ หน่ายได้ เหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
ทั ง หมดจะเข้า ชื อ กั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให้ ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย ใ น ก ร ณี เ ช่ น นี
คณะกรรมการเรียกประชุมผู ถ้ ือหุน้ เป็ นการ คณะกรรมการต้อ งจัด ให้มีการประชุมผู ถ้ ือ หุน้
ประชุมวิสามัญเมือ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผล ภายในสีส บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ ด้รบั หนังสือ
ในการทีข อให้เ รี ย กประชุ ม ไว้ให้ช ดั เจนใน จากผูถ้ อื หุน้
หนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เช่ น นี
ในกรณีทคี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู ถ้ อื หุน้
ภายในกํา หนดระยะเวลาตามวรรคสี ผู ถ้ ือ หุน้
ภายในหนึง (1) เดือนนับแต่วนั ทีไ ด้รบั หนังสือ
ทัง หลายซึ ง เข้า ชื อ กัน หรื อ ผู ถ้ ื อ หุ น้ คนอื น ๆ
จากผูถ้ อื หุน้
รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีบงั คับไว้นนั จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสีสบิ ห้า (45) วันนับแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ในกรณีเช่นนี
ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค ณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ ป็ น
การเรียกประชุมเพราะผู ถ้ อื หุน้ ตามวรรคห้าครัง
ใด จํานวนผู ถ้ อื หุน้ ซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุม ตามทีก ําหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ
37. ผู ถ้ อื หุน้ ตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจัดให้มกี ารประชุม
ในครัง นัน ให้แก่บริษทั

เหตุผล
เพือ ให้ส อดคล อ้ งกับ การ
แ ก้ไ ข พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ตามคํ า สัง หัว หน้า
ค ณ ะ รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
แห่งชาติ ที 21/2560 เรือง
การแก้ไขเพิม เติมกฎหมาย
เพือ อํานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ
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นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ู ้
ถือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอให้ทปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อที 33
สรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้

ทีป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อที 33 ตาม

รายละเอียดที นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

387,406,144

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ)

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ 100 )

(ก่อนเข้าวาระที 8 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 8. พิจารณาแต่งตัง, ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใ ด ๆ ของบริษทั ผูส้ อบบัญชีนนั ให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง
ทุกปี ผูส้ อบบัญชีซงึ ออกไปนัน จะถูกแต่งตัง กลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯคือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5906)
( ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั )
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 2561 ทัง นีให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยมีค่าตอบแทนสําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นเงิน 1,070,000 บาท ทัง นี
ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือ นไขของบัตรส่งเสริมทีกาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี
หน่วย : บาท
ค่าสอบบัญชี

ปี 2561 ทีเสนอ

ปี 2560

1,070,000

1,050,000
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และบริษทั มีบริษทั ร่วมค้า 1 บริษทั คือบริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จํากัด มีผูส้ อบบัญชีสงั กัด สํา นัก
งานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษทั ฯ ทัง นี ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั /
บริษทั ร่วม / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี กียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนืองจากมีความเป็ นอิสระ มี
มาตรฐานการทํางานทีดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษทั และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และปฏิบตั หิ น้าทีได้เป็ นอย่างดีตลอดมา และในกรณีทผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้
ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืนแทนได้
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถาม เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ซักถาม จึงขอให้ทปี ระชุม
พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง ผูส้ อบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็ น อนุมตั ิแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีคือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5906)
( ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั )
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 2561 ทัง นีให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบโดย
มีค่าสอบบัญชี 1,070,000 บาท ทัง นีค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริมที
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

387,406,144

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ)

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ 100 )

(ก่อนเข้าวาระที 9 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 9. พิจารณาเรือ งอืน ๆ
ในวาระนี, มีผูถ้ อื หุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม เติมดังนี,
ผูถ้ ือหุน้ ถาม : จากผลการดําเนินงานในปี ทีผ่านมา บริษทั ฯ มียอดขายลดลง ประกอบกับค่ าเสือมราคาเพิมขึน ทําให้ผลการ
ดําเนินงานลดลงเล็กน้อย อยากทราบว่าผูบ้ ริหารมีมมุ มองเกียวกับยอดขายอย่างไร และอุตสาหกรรมเบเกอรี มีแนวโน้มดีข นึ
หรือไม่ หรืออาจจะถึงจุดอิมตัวหรือไม่
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นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
ตอบ : ปี ทผี ่านมาเป็ นปี แรกทียอดขายลดลง เนืองจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดทีมากขึน มีภาวะการแข่งขันทัง
คู่แข่ง คู่คา้ รวมทัง มี House Brand ของห้างฯ ผลิตสินค้าเบเกอรีออกมาจํานวนมาก และเปิ ดธุ รกิจเบเกอรีเองมาแข่ง ขัน ใน
ช่องทางค้าส่งมากขึน ในช่วงปลายปี 2559 ถึงปี 2560 ได้งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพือแสดงความอาลัยต่อการเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที 9 และนอกจากบริษทั จะรับรูค้ ่าเสือ มราคาโรงงานของบางชัน 2 แล้ว ส่วนหนึง
มาจาก ค่านํา มันและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทีม รี าคาเพิมขึนจากปี 2559 นอกจากนีบริษทั ฯ ยังมีการลงทุนซือทีดินเพือก่อสร้าง
อาคารศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
สําหรับมุมมองต่อสถานการณ์หรือแนวโน้มของอุตสาหกรรมเบเกอรีนนั ทางบริษทั ฯ เชือมัน ว่าสินค้าของบริษทั ฯ ซึง
เป็ นขนมปังพร้อมทาน ยังมีโอกาสเติบโตทัง ทางการขายและการตลาด เนืองจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มคี วามต้องการ
อาหารสําเร็จรู ป การอยู่อาศัยเน้นความสะดวก สบาย ต่อชีวิตประจําวัน นอกจากนี แนวโน้มการขยายตัวของธุ รกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) ทีสอดคล้องกับสินค้าของบริษทั ฯ ทีจะนําเสนอต่อผูบ้ ริโภค และ Modern Trade ทุกรายให้ความ
สนใจต่อสินค้าประเภทอาหารสําเร็จรูป ซึง เป็ นสินค้าทีด งึ ดูดลูกค้า และสินค้าของบริษทั ฯ ก็เป็ นหนึงในนัน
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : อยากให้บริษทั ฯ มีช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ และไม่ค่อยพบตูห้ ยอดเหรียญอัตโนมัต(ิ Vending Machine)
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
ตอบ : ขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะ เรืองช่องทางการจําหน่าย จากทีเ ข้าไปเจรจากับเจ้าของช่องทาง ส่วนใหญ่จะมีการขอส่วนลด
ต่างๆ ในขณะทีต น้ ทุนการผลิตไม่ได้ลดลงเลย เนืองจากต้องรับรูค้ ่าเสือ มราคา ค่าแรงงาน แต่ทุกฝ่ ายมีความพยายามในทุกๆด้าน
เพือ ให้ยอดขายเติบโต
นอกจากนีบริษทั ฯ เป็ นรายเดียวทีร บั ของสินค้าคืน 100% คือหลังจากวางจําหน่ายสินค้าได้ 2 วัน ก็จะไปเก็บสินค้าคืน เช่น
วางจําหน่ายสินค้าวันจันทร์ ไปเก็บของคืนวันพุธ สินค้าของบริษทั ฯ จึงสดใหม่และมีคุณภาพ
สําหรับตูห้ ยอดเหรียญอัตโนมัติ (Vending Machine) บริษทั ฯ มีการไปติดตัง หลายที แต่จะพบปัญหาการการมีคู่แข่ง
แย่งพืนทีการวางตู ้ อีกทัง สินค้าของบริษทั เป็ นของสด หากไม่มลี ูกค้ามาซือ สินค้าต้องเก็บเป็ นของคืน ทําให้มตี น้ ทุน อย่างไรก็ดี
บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการ เพือทําให้ตูห้ ยอดเหรียญมียอดขายทีส ูงขึน
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
ตอบ : บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการในหลายๆ ด้าน และมีการต่อรองกับเจ้าของช่องทางการจําหน่าย ซึง สามารถต่อรองกันได้ แต่
ก็ไม่งา่ ยนัก เนืองจากเจ้าของช่องทางมีสนิ ค้าเป็ นของตัวเอง รวมทัง ในปี ทผี ่านมา บริษทั ฯ มีการบริหารสินค้าคืน ซึง ลดลง 1.5%
จากปี ก่อน
ผูถ้ ือหุน้ ถาม : เนืองจากผลิตภัณฑ์ของบริษทั ดี มีคุณภาพ รสชาติอร่อย จึงอยากให้บริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์สาํ หรับเด็ก และ
ผลิตภัณฑ์สาํ หรับรับประทานตอนเช้า และมีการโฆษณาให้เด็กรับรู ้ และอยากให้จดั เป็ นอาหารว่าง ในการจัดอบรมสัมมนาของ
โรงเรียน
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นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย :
ตอบ : ยอดขายสินค้าส่วนหนึงมาจากโรงเรียน โดยช่วงปิ ดหรือเปิ ดเทอม มีผลต่อยอดขาย ส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียนได้จดั เป็ นประจําอยู่แล้ว และจะดําเนินต่อไป ส่วนอาหารว่างสําหรับสัมมนา กําลังพัฒนาอยู่เพือให้สอดรับกับการสัง ซือ
ออนไลน์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
ตอบ โรงเรียนเป็ นเป้ าหมายของบริษทั ฯ แต่บางโรงเรียนจะมีผูจ้ ดั ทําอาหารว่างรายประจําอยู่แล้ว ตอนนีกาํ ลังพัฒนาสินค้าใหม่เช่น
เแซนด์วชิ ไข่ มีประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ และราคาสําหรับนักเรียนซือได้ดว้ ย
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : อยากทราบว่าบริษทั ฯ มีแนวคิดจะทําการตลาดกับประเทศเพือ นบ้านหรือไม่ และเนืองจากสินค้าของบริษทั เป็ น
สินค้าสด จะต้องไปตัง โรงงานในทีน นั ๆ หรือไม่ และการตัง โรงงาน คุม้ ค่ากับการเริมบุกตลาดหรือไม่
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
ตอบ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เป็ นสินค้าสด มีอายุ 5 วัน ซึงต้องไปตัง โรงงานผลิตทีประเทศนัน ๆ ซึงขณะนียงั ไม่มีแ นวคิด
เนืองจากต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่าง เช่น กําลังคน เป็ นปัจจัยสําคัญ แต่ปจั จุบนั มีการส่งสินค้าไปผูข้ ายตามแนวชายแดน
กับประเทศเพือ นบ้านใกล้ๆ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เป็ นต้น
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : เนืองจากปัจจุบนั นี มีความตืนตัวในเรืองไขมันทรานส์ (Trans fat) ไม่ทราบว่าบริษทั มีการพิจารณาหรือพัฒนาสิงที
จะมาแทน Trans fat หรือไม่ หากทางบริษทั ได้ทาํ การศึกษา หรือพัฒนาน่าจะมีการโฆษณาให้ผูบ้ ริโภครับรูด้ ว้ ย
ขอเสนอให้บริษทั มีรา้ นค้าของตัวเองในห้างฯ เพือ เป็ นช่องทางการจําหน่ายสินค้า สามารถนําเสนอสินค้าใหม่ได้สะดวก และรับรูก้ าร
ตอบรับจากผูบ้ ริโภค และขอเสนอแนะเรืองการสัง สินค้ามาดาม มาร์โก้
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
ตอบ บริษทั ให้ความสนใจในเรืองส่วนผสมทีนํามาใช้ในการผลิตขนมปัง และได้รบั การยืนยันจากผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบว่า ไม่มี
วัตถุดิบทีมกี ารใช้กรรมวิธีทจี ะก่อให้เกิดไขมันทรานส์ หรือหากมีก็นอ้ ยมาก ในขณะนีทางฝ่ ายการตลาดมีแผนทีจะพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ โดยจะระบุขอ้ ความบนบรรจุภณั ฑ์ว่า “Zero Transfat”
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย :
ตอบ เรืองค่าเช่าพืนทีมรี าคาสูงมาก โดยเจ้าของพืนทีจ ะมีการปรับราคาค่าเช่าในอัตราทีสูงขึนอยู่ตลอด ถ้าหากลงทุนไปจะมีความ
เสีย งสูง ยอดขายไม่คุม้ ค่าเช่าพืนที ส่วนเรืองการสัง ซือสินค้ามาดาม มาร์โก้ ทางบริษทั ฯ จะพยายามปรับปรุง แต่ทงั นีพนื ทีใ นร้าน
เดลิย่าค่อนข้างจํากัด
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ขอให้เลขานุการบริษทั ประกาศการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ทราบด้วย ถึงแม้ว่าก่อนเข้าวาระทุกวาระ เลขานุการบริษทั ฯ ได้แจ้ง
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมและจํานวนหุน้ แล้วก็ตาม และขอให้จดั รายงานประจําปี ทเี ป็ นรูปเล่ม ให้เพียงพอต่อผูม้ าประชุมด้วย
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะค่ะ
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ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ขอเสนอแนะสําหรับช่องทางการจําหน่ายสินค้า อยากให้บริษทั และ Partner มีช่องทางการจําหน่ายร่วมกัน ซึง จะได้
ไม่ตอ้ งพึง พาคู่แข่ง แต่พงึ พา Partner แทน จะทําให้บริษทั ฯ แข็งแกร่งขึน
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะค่ะ
นอกจากคําถามในห้องประชุมแล้ว ยังมีคาํ ถามจากผูถ้ อื หุน้ ทีส ่งมาสอบถามตามช่องทางทีบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ส่งคําถาม
มาล่วงหน้าดังนี
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ตามทีบ ริษทั ฯ ได้มกี ารจัดโปรโมชัน ลดราคาสินค้าชนิดต่างๆ เรือยๆ ตลอดทัง ปี จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อยอดขาย
และอัตรากําไร
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย :
ตอบ การจัดโปรโมชัน ลดราคาสินค้าต่างๆ เป็ นการกระตุน้ ยอดขาย ซึง ส่วนใหญ่ทจี ดั รายการก็จะประสบความสําเร็จ
เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว
ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.
ลงชือ.............................................
( นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย )
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

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

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