รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 40
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุมชัน 6 โรงงานบางชัน เลขที 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
10510 วันที 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น.มีผูถ้ อื หุน้ และ ผูร้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 132 ราย ถือหุน้ รวม
389,895,380 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.69 ของจํานวนหุน้ ทัง หมด ครบเป็ นองค์ประชุม (หุน้ บริษทั ฯมี 450,000,000 หุน้ )
และได้มผี ูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม หลังจากทีไ ด้เริมการประชุมไปแล้ว ทําให้เมือ สินสุดการประชุม
มีจาํ นวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 135 ราย ถือหุน้ รวม 390,301,980 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.73
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 36.ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือ ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
หนึงในสาม ของจํานวนหุน้ ทีจ าํ หน่ายได้ทงั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนใน
กรณีใดโดยเฉพาะ โดยมี นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทําหน้าทีป ระธานทีประชุม
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานทีประชุมในวันนี ขอ
ต้อนรับ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 40 ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด ( มหาชน )
จากนัน นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กรรมการ
และผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน และเลขานุ การบริษทั ดําเนินการประชุมตามวาระ และ แนะนํา
กรรมการบริษทั , ผูบ้ ริหาร , ผูส้ อบบัญชี , ทีป รึกษากฎหมายทีไ ด้มาร่วมเป็ นสักขีพยานในวันนี
กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุม (คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 86.67 ของกรรมการทัง หมด)
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการรองผูอ้ าํ นวยการ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง

4. นายวิชยั กุลสมภพ

กรรมการ

5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมการ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสียง

6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมการ

7. นางมาลี ตัง ใจสนอง

กรรมการบริหารการผลิต

8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง/เลขานุ การบริษทั

9. นายธวัช แก้วพิทกั ษ์

กรรมการบริหารวิศวกรรม/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง

1

10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ

กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตบางชัน/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

11. นายบุญศักดิJ เจียมปรีชา
12. พญ. ยุพา สุนทราภา

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
13. นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง

กรรมการทีไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื องจากติดภารกิจ 2 ท่าน
1. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

ประธานกรรมการกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ศ.ดร. สุวมิ ล กีรติพบิ ูล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง

คณะผูบ้ ริหารบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม
1. ดร.วัชรี ถิน ธานี

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

2. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

3. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญKู

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

4. นายพัน ใจบุญ

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายขายธุรกิจ 1

5. นางสาวกัญญา ศรีสุขโข

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตโรงงานลาดกระบัง 1

6. นางนันทนา สุทธิเจริญพานิชย์

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตโรงงานลาดกระบัง 2

7. นางอรอนงค์ ส่งเสริม

ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

และบริษทั ได้จดั ให้มี inspector คือผูส้ อบบัญชีและทีปรึกษากฎหมายเพือทําหน้าทีดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ดังนี
ตัวแทนผูส้ อบบัญชี จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5906

นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงค์ทยั

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี

ตัวแทนทีปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็ นสักขีพยานนับคะแนน
นางสาววรรัตน์ กิจเลิศบรรจง
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จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามทีบริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรือง
เพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัง เป็ นกรรมการบริษทั ตัง แต่วนั ที
1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2561 นัน ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชือ
บุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง เป็ นกรรมการบริษทั
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ทปี ระชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ครัง นี ให้ถอื ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสียงการลงคะแนน
ให้กระทําโดยเปิ ดเผย ซึงผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการ
นับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีทผี ูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจํานวนบัตรเสีย เท่านัน จากนัน จะ
นํามาหักออกจากจํานวนเสียงทัง หมดทีเ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในวาระนัน ๆ และ
เพือ ให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย หากผูถ้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผูถ้ อื หุน้ แสดงความเห็น
พร้อมลงชือในบัตรลงคะแนน ทีได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ผูถ้ ือหุน้ ยกมือเพือให้เจ้าหน้าทีไปรับบัตร
ลงคะแนน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบนหน้าจอทีจ ดั ไว้ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดงั นี
1. มีผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพิม
2. มีผูล้ งคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. จํานวนบัตรเสีย
กรรมการบริษทั ฯในฐานะผูถ้ อื หุน้ ขอใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระใน
กรณีผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็ นไปตามทีผูถ้ อื หุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีทมี ผี ูถ้ อื หุน้ และ ผูร้ บั
มอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริมแล้ว ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระ
ทียงั ไม่ได้เริมพิจารณาและบริษทั จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์
ประชุมตัง แต่วาระทีได้ออกเสียงลงคะแนนเพือบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพือให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษทั จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึงผูถ้ ือหุน้ จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบน
หน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณีต่าง ๆ ดังนี
1. ทุกวาระ ผูท้ ไี ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึนเจ้าหน้าทีไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่าน
แสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชือในบัตรลงคะแนน ทีไ ด้แจกให้ทกุ ท่านตอนลงทะเบียนแล้ว
2. สําหรับวาระเลือกตัง กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ได้รบั บัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตัง แต่ลงทะเบียนเข้าประชุม การ
เลือ กตัง กรรมการจะเลือ กเป็ น รายบุค คล กรณี ทีไม่เห็น ด้ว ย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือ ขึน เจ้า หน้า ทีไปรับ บัต ร
ลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชือในบัตรลงคะแนน หลังจากนัน เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตร
ลงคะแนนผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเมือ จบวาระนี
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จากนัน จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมทีไ ด้จดั ส่งให้ดงั ต่อไปนี
( ก่อนเข้าวาระที 1 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 2 ราย จํานวนหุน้ 300 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 134 ราย รวมจํานวนหุน้ 389,895,680 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.64 ของ
จํานวนหุน้ ทีอ อกและเรียกชําระแล้ว )
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง/ ที 39 เมือวันที 27 เมษายน 2561
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 39 ซึง ประชุมเมือ วันที 27
เมษายน 2561 ต่อทีป ระชุมเพือ พิจารณารับรอง ซึง รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว พร้อมทัง เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั www.farmhouse.co.th จึง
ขอให้ทปี ระชุมพิจารณารับรอง
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้
ท่านใดซักถาม จึงขอให้ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนในวาระนี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 39
ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนดังนี
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี/
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

389,895,680

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 2 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บัญชี 2561
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบดังนี
( หน่วย : ล้านบาท )

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

2561

2560

% เพิม (ลด )

รายได้จากการขาย

7,496

7,449

0.6%

กําไรสุทธิ

1,431

1,332

7.4%

ต้นทุนขาย

4,294

4,348

(1.2%)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

1,677

1,686

(0.5%)

3.18

2.96

7.4%

กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
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( หน่วย : ล้านบาท )

งบแสดงฐานะการเงิน

2561

2560

% เพิม (ลด )

สินทรัพย์รวม

8,667

7,974

8.7%

หนีสนิ รวม

1,269

1,289

(1.6%)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

7,398

6,685

10.7%

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )

16.44

14.85

10.7%

0.17

0.19

(10.5%)

อัตราหนีสนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

.ผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2561 มีรายได้จ ากการขาย 7,496 ล้า นบาท เพิม ขึน ร้อ ยละ 0.6 จาก
ปี 2560 และมีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 1,431 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 7.4 จาก ปี 2560 เนืองจากบริษทั ฯ ให้ความสําคัญ
กับการมุง่ เน้นด้านคุณภาพ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง เพือ ให้ผูบ้ ริโภคได้รบั
ในสิงทีดี และมีการบริหารจัดการด้านระบบการสัง ซือทีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมค่ าใช้จ่ายในทุกส่วนงาน
ถึงแม้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะปรับราคาสูงขึนตลอดปี ทผี ่านมาก็ตาม
ในปี 2561 มีตน้ ทุนขายจํานวน 4,294 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากปี 2560 มีผลมาจากการควบคุมบริหาร
ต้นทุนการผลิตและสินค้าคืนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีผลให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สําหรับปี 2561 จํานวน 1,677 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.4 ต่อรายได้จาก
การขาย ซึงลดลงร้อยละ 0.5 เมือเปรียบเทียบปี 2560 เนืองจาก บริษทั มีการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2561 บริษทั ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมการขาย และโฆษณา เพือเป็ นการกระตุน้ การ
บริโภค รวมถึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หลายรายการเพือ เพิม ทางเลือกให้แก่ผูบ้ ริโภค
สําหรับด้านการลงทุน ซือทีดินเพือ สร้างศู น ย์กระจายสินค้า ในปี 2561 มีการซือทีดินเพิม 3 ที คือ หัวหิน
นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา และ ในปี 2561 มีศูนย์กระจายสินค้าทีสร้างเสร็จพร้อมใช้งาน จํานวน 3 แห่ง คือ บางบัวทอง
สุราษฎร์ธานี และ พิษณุโลก สําหรับ EPS หรือกําไรต่อหุน้ ในปี 2561 บริษทั ทําได้ที 3.18 บาทต่อหุน้ ในขณะทีป ี 2560
อยู่ที 2.96 บาท ต่อหุน้
งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 8,667 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2560 จํานวน 693 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์
หลัก ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน 3,562 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 40.99 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการทีเพิมขึนมาจาก
เงินลงทุนชัว คราว
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หนีสินรวมจํานวน 1,269 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 20 ล้านบาท เนืองจากหนีสินตามสัญญาเช่า
การเงินทีล ดลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 7,398 ล้านบาท เพิมขึน 713 ล้านบาท เป็ นผลมาจากปี 2561 มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน
1,431 ล้านบาท และเมือ หักการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 693 ล้านบาท ทําให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 16.44 บาทต่อ
หุน้ เพิม ขึนจากปี 2560 ซึง อยู่ที 14.85 บาทต่อหุน้ และมีหนีสนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.17 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึง อยู่
ที 0.19 เท่า
สําหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการเพือ แสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็ นรูปธรรม ดังนี
1. บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตัง แต่
ปี 2559
2. ปี 2561 มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน คู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทัง ในรูปแบบเอกสารที
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั
3. และในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ยนื ขอต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต ครัง ที 1
หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยประการใดขอให้สอบถามได้
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า เมือ ไม่มคี าํ ถามอืนใดแล้ว จึงถือว่าทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญั ชี 2561
วาระนีไม่มกี ารลงคะแนน เนืองจากเป็ นวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ก่อนเข้าวาระที 3 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 1 ราย จํานวนหุน้ 406,300 หุน้
รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 135 ราย รวมจํานวนหุน้ 390,301,980 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
86.73 ของจํานวนหุน้ ทีอ อกและเรียกชําระแล้ว
วาระที 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ประจําปี ส/ นิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2561
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2561 ได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชีทรี บั รองทัว ไปซึงผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตแล้วตามรายละเอียดทีปรากฏ ในรายงานประจําปี 2561 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที
ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แล้ว จึงขอให้ทปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษทั สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
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( หน่วย : ล้านบาท )

รายการ

งบการเงิน

งบการเงิน

ตามวิธสี ่วนได้เสีย

เฉพาะกิจการ

รายได้จากการขาย

7,495.57

7,495.57

กําไรสุทธิ

1,431.35

1,430.83

สินทรัพย์รวม

8,690.27

8,666.77

หนีสนิ รวม

1,269.13

1,269.13

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

7,421.14

7,397.64

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว

450

450

จํานวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )

450

450

16.49

16.44

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )

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 2561
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี/
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,301,980

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 4 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2561
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานผลการดําเนินงาน ของบริษทั ปี 2561 มีดงั นี
กําไรสุทธิ
1,430,828,986 บาท
กําไรสะสมในส่วนทียงั ไม่ได้จดั สรร ณ.วันสินงวด
6,232,842,089 บาท
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บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตาํ  กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหัก
สํารองตามกฎหมาย ทัง นี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย นแปลงได้ ขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน
และ แผนงานการลงทุนของบริษทั คณะกรรมการขอเสนอให้ทปี ระชุม พิจารณาอนุมตั ิ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ใน
อัตราหุน้ ละ 1.60 บาท
ซึงบริษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.75
บาท เมือ วันที 13 กันยายน 2561 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึงเป็ นกิจการทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือ
จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.85 บาท โดยจ่ายจากกิจการBOI ซึงเป็ นกิจการทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล
โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมสี ทิ ธิในการรับเงินปันผลวันที 8 พฤษภาคม 2562 กําหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที 24 พฤษภาคม 2562 หากทีป ระชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรตามทีค ณะกรรมการเสนอ บริษทั จะมีกาํ ไรสะสมที
ยังไม่ได้จดั สรรคงเหลือยกไป 5,850,342,089 บาท
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปี 2561 เสนอจ่าย

ปี 2560 จ่ายแล้ว

- กําไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,430.83

1,331.65

- จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

450

450

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )

0.75

0.71

เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุน้ )

0.85

0.79

1.60

1.50

50.32%

50.69%

รวมเงินปันผลประจําปี (บาท /หุน้ )
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม ในวาระนีหรือไม่
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า เมือ ไม่มคี าํ ถามอืนใดแล้ว ขอให้ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาวาระนี มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงสรุปว่าทีป ระชุมมีมติในวาระนี
ดังนี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 ตามที
เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี
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มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี/
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,301,680

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 5 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง/ กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั หมวดที 3 ข้อ 21 กําหนดไว้ว่า “ ในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจ ะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีพน้ จากตําแหน่ งไปนัน อาจ
ได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่ งอีกก็ได้ ”สําหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง นี มีกรรมการทีตอ้ งออกจากตําแหน่ งตาม
ข้อบังคับ 5 ท่าน คือ
1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
3. ดร. พจนี พะเนียงเวทย์
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
5. ศ.ดร. สุวมิ ล กีรติพบิ ูล
คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ พิจารณาแต่งตัง กรรมการแทนกรรมการทีอ อก
ตามวาระดังนี คือ 1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย 2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั 3. ดร. พจนี พะเนียงเวทย์
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ และลําดับที 5. ศ.ดร. วิสฐิ จะวะสิต
ซึงกระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตําแหน่งทีว ่างลง ดังนี
1. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอชือผูท้ มี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมสําหรับตําแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที 1 ธันวาคม
2561 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2561 ซึง ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเข้ามา
2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้น กรรมการผู ซ้ ึง มีส่ว นได้เสีย ได้ร่ว มกัน พิจ ารณานํา เสนอผู ด้ าํ รงตํา แหน่ ง
กรรมการแทนกรรมการทีครบวาระ เพือนําเสนอผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง กรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชีย วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ าน และการอุทศิ เวลา
ให้กบั บริษทั ฯ ซึง ประวัตบิ คุ คล ทีเ สนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ในครัง นี ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว โปรด
พิจารณาจากเอกสารทีไ ด้จดั ส่งให้ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
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อนึง ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ นื เว้น
แต่จะได้แจ้งให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ ะมีมติแต่งตัง ”
ดังนัน ขอแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า“กรรมการทีเสนอให้เลือกตัง ในคราวประชุมนี ได้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารใน
บริษทั อืนทีป ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษทั ” คือ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ และ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ เป็ นผูบ้ ริหารใน บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั จึงเสนอให้ทปี ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็ นรายบุคคล
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ
เป็ นรายบุคคล
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี/
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
รายชือกรรมการ
(คิดเป็ นร้อยละ)
1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
390,116,380
(กรรมการบริษทั )
(99.95)
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
390,116,380
(กรรมการบริษทั )
(99.95)
3. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
(กรรมการบริษทั )
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
(กรรมการบริษทั )
5. ศ.ดร.วิสฐิ จะวะสิต
(กรรมการอิสระ)

ไม่เห็นด้วย
(คิดเป็ นร้อยละ)
185,600
(0.05)
185,600
(0.05)

งดออกเสียง
(คิดเป็ นร้อยละ)
-

บัตรเสีย
(คิดเป็ นร้อยละ)
-

-

-

185,600
(0.05)
186,800
(0.05)
185,600
(0.05)

1,214,480
(0.31)
276,870
(0.07)
-

-

388,901,900
(99.64)
389,838,310
(99.88)
390,116,380
(99.95)
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-

ดังนัน ในปี 2562 จํานวนคณะกรรมการบริษทั 15 ท่าน ดังมีรายนามดังนี
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

9. นายธวัช แก้วพิทกั ษ์

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ

3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

4. นายวิชยั กุลสมภพ
5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

12. ศ.ดร.วิสฐิ จะวะสิต
13. นายบุญศักดิJ เจียมปรีชา

6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

14. พญ.ยุพา สุนทราภา

7. นางมาลี ตัง ใจสนอง

15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
สําหรับอํานาจกรรมการ ทีจ ะกระทําการแทนบริษทั ฯได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชือ และ
ประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ
( ก่อนเข้าวาระที 6 ไม่มมี ผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม )
วาระที 6. พิจารณากําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที 32 กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั
ในรู ปของเงิน รางวัล เบียประชุม บํา เหน็ จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้อ บัง คับ และ
นอกจากนัน ให้ได้รบั เบียเลียง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
สําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง ได้กลันกรองอย่

างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงขอให้ทปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ ให้บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ใน
วงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และขออํานาจให้คณะกรรมการ นําไปพิจารณาจัดสรรเอง สําหรับปี 2561 ที
ผ่านมา บริษทั ฯ ได้จ่ายไปดังนี
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รายการ

ประจําปี 2561

วงเงิน

ประจําปี 2560

15,000,000

15,000,000

8,970,000

8,970,000

1,946,000

1,986,000

3. ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ

168,000

158,000

4. ค่าเบียประชุมกรรมการชุดย่อยอืน

298,000

200,000

รวม

11,382,000

11,314,000

3,618,000

3,686,000

ใช้ไป : 1. ค่าบําเหน็จกรรมการ
2. ค่าเบียประชุมกรรมการและทีป รึกษาคณะกรรมการ

คงเหลือ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กาํ หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีเข้าร่วมประชุมเป็ นรายครัง ดังนี
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั

จํานวนเงิน

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
1. ค่าเบียประชุม
- ประธานกรรมการ

12,000 บาท/คน/ครัง

- กรรมการ

10,000 บาท/คน/ครัง

2. ค่าเบียบําเหน็จ

จัดสรรตามทีค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกําหนด

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ู ้
ถือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินไม่เกิน 15,000,000
บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี/
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,301,980

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ- )

( ร้อยละ - )

(ก่อนเข้าวาระที 7 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
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( ร้อยละ - )

วาระที 7. พิจารณาแต่งตัง/ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผูด้ าํ รงตําแหน่ งหน้าทีใด ๆ ของบริษทั ผูส้ อบบัญชีนนั ให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
แต่งตัง ทุกปี ผูส้ อบบัญชีซงึ ออกไปนัน จะถูกแต่งตัง กลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯคือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5906)
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2561)
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 2562 ทัง นีให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยมีค่าตอบแทนสําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ นเงิน 1,140,000
บาท ทัง นีค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริมทีกาํ หนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี
หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี

ปี 2562 ทีเสนอ

ปี 2561

1,140,000

1,070,000

และบริษทั มีบริษทั ร่วมค้า 1 บริษทั คือบริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จํากัด มีผูส้ อบบัญชีสงั กัดสํานัก
งานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษทั ฯ ทัง นี ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษทั / บริษทั ร่วม / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี กียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนืองจากมีความเป็ น
อิสระ มีมาตรฐานการทํางานทีดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษทั และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นอย่างดีตลอดมา และในกรณี ทผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าว ไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ให้บริษทั 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 2562
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มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็ น อนุมตั ิแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีคือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5906)
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2561 )
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 2562 ทัง นีให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
โดยมีค่าสอบบัญชี 1,140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริมทีกาํ หนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี/
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,301,980

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

(ก่อนเข้าวาระที 8 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 8. พิจารณาเรือ งอืน ๆ
ในวาระนี/ มีผูถ้ อื หุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม เติมดังนี/
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : 1. รายได้จากการขายของบริษทั อยู่ทปี ระมาณ 7,500 ล้านบาท อยากทราบว่าจะสามารถเติบโตได้มากกว่านี
หรือไม่ และปัจจุบนั ตลาดเบเกอรีเป็ นอย่างไร
2. บริษทั มีนโยบายทีจะยกระดับเป็ นบริษทั อินเตอร์เนชัน แนลแบรนด์หรือไม่ จากทีสินค้าของบริษทั มีอายุ
ประมาณ 4-5 วัน ทําให้ไม่สะดวกทีจ ะส่งสินค้าไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ดังนัน มีโอกาสทีบ ริษทั จะไปตัง โรงงานทีต่างประเทศ
หรือไม่ ซึง เมือ ดูรายได้จากการส่งออก คิดเป็ น 0.12% ของรายได้จากการขาย
3. จากปี ทแี ล้ว ทีบ ริษทั มีปญั หาเรืองโดนกีดกันทางการค้าจากคู่แข่ง เช่นร้านสะดวกซือ หรือร้าน Modern
Trade ต่างๆ มีสนิ ค้า House Brand เป็ นของตัวเอง ทําให้สนิ ค้าบางชนิดของบริษทั เข้าไปจําหน่ายไม่ได้ ปัจจุบนั ยังมีหรือไม่
และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
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นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
ตอบ : 1. รายได้ของบริษทั มีโอกาสเติบโตได้อีก ทัง นี อ ตั ราการเติบโตขึน อยู่กบั ปัจ จัย หลายด้า นประกอบกัน เช่ น
1. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากการจําหน่ า ยสินค้า ของบริษทั เป็ นการจําหน่ ายภายในประเทศ 2. สภาวะทาง
การเมืองทีม ผี ลให้ตลาดซบเซา 3. การแข่งขันทีม คี วามรุนแรงมากขึน
2. บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายทีจ ะไปตัง โรงงานในต่างประเทศ แต่มกี ารส่งสินค้าไปจําหน่ายตามแนวชายแดน ติดกับ
ประเทศเพือนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึงได้รบั ผลตอบรับทีดี แต่ยงั ไม่มากนัก สําหรับ
เรืองการส่งออก บริษทั มีการส่งออกในรูปแบบสินค้าแช่แข็ง (Frozen Dough) ไปยังประเทศญีป่ นุ โดยจะผลิตสินค้าตามคํา
สัง ซือ และในปี ทผี ่านมามีคาํ สัง ซือไม่มากนัก จึงทําให้อตั ราการเติบโตลดลง
3. ปัญหาเรืองคู่แข่งทีมี House Brand ยังคงมีความรุนแรง บริษทั ฯ พยายามแก้ไขตามสถานการณ์ แต่บริษทั ฯ
จะเน้นเรืองการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนือง ทัง ด้านคุณภาพ และมีการบริหารจัดการภายใน ด้านการจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิงขึน สามารถลดค่ าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต ทําให้กาํ ไรสุทธิดีข นึ รวมถึงพัฒนาสินค้าให้มีความ
แตกต่างจากผูผ้ ลิตรายอืน
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : อยากให้บริษทั ฯ พิจารณาเรืองการลงทุน โดยไปตัง โรงงานในต่างประเทศ หรือขายสินค้าตามแนวชายแดน
เพือ เพิม ยอดขายในอนาคต
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
ตอบ : เรืองการลงทุนในต่างประเทศ ต้องศึกษาข้อมูลในหลายด้าน เพราะการลงทุนค่อนข้างสูง และมีความเสียงสูง
ผูถ้ อื หุน้ ถาม :บริษทั ฯ วางเป้ าหมายอย่างไรในการเพิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าใหม่ๆ รวมถึงช่องทางการสือสารกับลูกค้า
โดยการเชือมโยงให้เป็ นหนึงเดียว (Omni Channel) เช่น ผ่านทางเวปไซต์ หรือรูปแบบ Vending Machine
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
ตอบ : ตูจ้ าํ หน่ ายขนมปัง (Vending Machine) มีการขยายตัวมากขึน ผูบ้ ริโภคเริมรูจ้ กั และคุน้ เคย เป้ าหมายของบริษทั
คือหาสถานทีใ นการตัง ตูจ้ าํ หน่ายขนมปัง ในสถานทีท ลี ูกค้ามีกาํ ลังซือ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และเขตชุมชน
ใหญ่ๆ เป็ นต้น โดยในช่วงต้นปี ทผี ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี ารติดสติก เกอร์ทตี จู ้ าํ หน่ายขนมปัง เป็ นรูปแบบถุงขนมปังฟาร์มเฮ้าส์
เพือ ให้เป็ นทีด งึ ดูดและน่าสนใจ ทําให้ผูบ้ ริโภคจดจําแบรนด์ได้มากยิง ขึน
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บนชัน วางจําหน่ายสินค้าในร้านสะดวกซือ พบว่าไม่มสี นิ ค้า เนืองจากสินค้าหมด ปัญหานีแก้ไขอย่างไร
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
ตอบ บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการเรืองสินค้าให้มปี ริมาณทีเ หมาะสม เพือไม่ให้มขี องคืนเหลือเยอะ ซึงจะส่งผลต่อกําไรของ
บริษทั ฯ โดยในปี ทผี ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารจัดการในหลายๆ ด้าน รวมถึงได้มกี ารจัดทําวิจยั ทัว ประเทศ ผลจากการทํา
วิจยั พบว่าการรับรูแ้ ละจดจําแบรนด์ (Brand Awareness) ของผูบ้ ริโภคทีมตี ่อตราสินค้าฟาร์มเฮ้าส์อยู่ที 100% ซึงปี ทแี ล้ว
อยู่ที 97%
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ผูถ้ อื หุน้ ถาม : กําไรจากการจําหน่ายสินค้าผ่านทางตูจ้ าํ หน่ายขนมปัง ดีกว่าการจําหน่ายผ่านทางช่องทางธุรกิจค้าปลีกหรือไม่
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
ตอบ กําไรจากการจําหน่ายของทัง 2 ช่องทางไม่แตกต่างกันเท่าไร เนืองจากตูจ้ าํ หน่ายขนมปังมีตน้ ทุนสูงมาก แต่ทางบริษทั ฯ
เห็นว่าเป็ นช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ เป็ นการเพิม ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
ตอบ ขออธิบายเพิมเติมเกียวกับตูจ้ าํ หน่ายขนมปัง ซึง มีตน้ ทุนค่อนข้างสูง และมีค่าใช้จ่ายอืนๆอีก เช่น ค่าไฟฟ้ า ค่าเช่าพืนที
ค่าบํารุงรักษา และสินค้าของบริษทั เป็ นสินค้าสด ต้องมีการเปลีย นสินค้าในตูท้ กุ วัน ประกอบกับตูบ้ รรจุสนิ ค้าได้ไม่มาก ทําให้
เมือเทียบปริมาณการขายกับราคาทีจาํ หน่ าย มีกาํ ไรไม่มาก แต่จุดเด่นของตูจ้ าํ หน่ ายขนมปัง คือทําให้ผูบ้ ริโภคได้รบั ความ
สะดวกและเป็ นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ของบริษทั ขณะนีกาํ ลังขยายเข้าไปในจุดทีเข้าถึง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และ
สํานักงานบางแห่ง
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : จากงบการเงินพบว่ามีการลงทุนระยะสัน เพิมขึน อยากทราบว่าบริษทั มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพือให้ได้รบั
ผลตอบแทนทีด ขี นึ หรือว่าวัตถุประสงค์อนื ซึง อยากให้บริษทั จ่ายเงินปันผลมากขึน
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :
ตอบ มีการนําเงินสดไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยให้สถาบันการเงิน เป็ นผูบ้ ริหารให้กบั บริษทั ฯ ซึง
ผลตอบแทนดีกว่าการนําเงินฝากธนาคาร ในอนาคตมีแผนทีจ ะลงทุน ซึง ต้องใช้เงินจํานวนมาก
ผูถ้ อื หุน้ กล่าวชืนชมกรรมการและกรรมการบริหาร ในเรืองของการควบคุมค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายของบริษทั ฯ
จะเติบโตไม่มากนัก และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ทําให้มกี าํ ไรเพิม ขึน และเนืองจากสภาพคล่องของหุน้ น้อยลง จึงเสนอให้
บริษทั แตกพาร์ เพือ ให้ผูล้ งทุนเข้ามาซือขายได้มากขึน
นอกจากคําถามในห้องประชุมแล้ว ยังมีคาํ ถามจากผูถ้ อื หุน้ ทีส่งมาสอบถามตามช่องทางทีบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ส่ง
คําถามมาล่วงหน้าดังนี
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : สอบถามเกียวกับการซือเค้กมาดาม มาร์โก้ โดยทีไม่ตอ้ งสัง ซือล่วงหน้า
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั :
ตอบ ผูถ้ อื หุน้ สามารถซือเค้กได้ทนั ทีทหี น้าร้านมาดาม มาร์โก้ ซึงมีท งิ สิน 22 สาขา
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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/เลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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