รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 42
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุมชัน 6 โรงงานบางชัน เลขที 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510 วันที 19 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. มีผูถ้ อื หุน้ และ ผูร้ บั มอบฉันทะ ลงทะเบียน 81 ราย และเข้า
ร่วมประชุม 37 คน ถือหุน้ รวม 389,825,208 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.63 ของจํานวนหุน้ ทัง หมด ครบเป็ นองค์ประชุม (หุน้
บริษทั ฯ มี 450,000,000 หุน้ ) และได้มผี ูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม หลังจากทีไ ด้เริมการประชุมไป
แล้ว ทําให้เมือ สินสุดการประชุม มีจาํ นวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนทัง สิน 83 ราย และเข้าร่วมประชุม 38
คน ถือหุน้ รวม 389,826,418 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.63
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 ทําหน้าทีป ระธานทีประชุมในวันนี ขอต้อนรับ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 42 ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด ( มหาชน )
จากนัน นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กรรมการ
และผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน และเลขานุ การบริษทั ดําเนินการประชุมตามวาระ และ แนะนํา
กรรมการบริษทั ผูส้ อบบัญชี และทีป รึกษากฎหมายทีไ ด้มาร่วมเป็ นสักขีพยานในวันนี
กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุม คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทัง หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นายวิชยั กุมลมภพ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

ประธานคณะกรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการรองผูอ้ าํ นวยการ /กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
กรรมการบริษทั
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน / กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสีย ง / เลขานุการบริษทั
นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตบางชัน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
กรรมการบริษทั /กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
กรรมการบริษทั
นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญJู กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ประธานคณะกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ศ.นพ. ปิ ยะมิตร ศรีธรา
กรรมการอิสระ
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14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง

ทีปรึกษากรรมการบริษทั
นางมาลี ตัง ใจสนอง

ทีป รึกษากรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม
นางสาวจิรวรรณ โกมลเจริญสิริ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีบริหาร
และบริษทั ได้จดั ให้มี inspector คือผูส้ อบบัญชีและทีปรึกษากฎหมายเพือทําหน้าทีดูแลให้การประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ดังนี
ตัวแทนผูส้ อบบัญชี จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 5906

ตัวแทนทีปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็ นสักขีพยานการนับคะแนน
นายศิรชัย กฤติยานุ กูล
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทราบ ก่อนทีจะดําเนินการประชุมตามวาระ
ขอแจ้งผูเ้ ข้าร่วมประชุมว่า เนืองจากช่วงนีอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรนา 2019
เพือลดความเสียงจากการสัมผัส จึงจัดทีนงั  ให้มรี ะยะห่างเป็ นไปตามคําแนะนําของหน่วยงานภาครัฐ และของดการใช้
ไมโครโฟน ขอให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเขียนคําถามในแผ่นกระดาษคําถามส่งให้เจ้าหน้าทีเพือรวบรวมจัดส่งคําถามให้แก่
กรรมการต่อไป และตามทีบริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรืองเพือ บรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือ
บุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัง เป็ นกรรมการบริษทั ตัง แต่วนั ที 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2563 นัน
ปรากฏว่าไม่มี ผูถ้ อื หุน้ เสนอเข้ามา
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ทปี ระชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ครัง นี ให้ถอื ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสียงการลงคะแนนให้
กระทําโดยเปิ ดเผย ซึงผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับ
คะแนนจะนับเฉพาะกรณี ทผี ูถ้ ือหุน้ 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
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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 ขอให้
ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชือในบัตรลงคะแนน ทีไ ด้แจกให้ทกุ ท่านตอนลงทะเบียนแล้ว
2. สําหรับวาระเลือกตัง กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ได้รบั บัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตัง แต่ลงทะเบียนเข้า
ประชุม การเลือกตัง กรรมการจะเลือกเป็ นรายบุคคล กรณีทไี ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึนเจ้าหน้าทีไปรับ
บัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชือในบัตรลงคะแนน หลังจากนัน เจ้าหน้าทีจะเก็บ
บัตรลงคะแนนผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเมือ จบวาระนี
จากนัน จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมทีไ ด้จดั ส่งให้ดงั ต่อไปนี
( ก่อนเข้าวาระที 1 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 2 ราย จํานวนหุน้ 1210 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 83 ราย รวมจํานวนหุน้ 389,826,418 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.63 ของจํานวน
หุน้ ทีอ อกและเรียกชําระแล้ว )
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง, ที 41 เมือวันที 16 มิถนุ ายน 2563
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง ที 41 ซึงประชุมเมือวันที 16
มิถนุ ายน 2563 ต่อทีป ระชุมเพือ พิจารณารับรอง ซึง รายงานการประชุมดังกล่าว ได้จดั ทําให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับ
แต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด พร้อมทัง เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั www.farmhouse.co.th บริษทั ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ทุกท่านล่วงหน้าในรูปแบบรหัส QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว จึงขอให้ทปี ระชุมพิจารณารับรอง
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมือไม่มผี ูถ้ ือหุน้
ท่านใดซักถาม จึงขอให้ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนในวาระนี
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มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที
41 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

389,826,418

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 2 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บัญชี 2563
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 ให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบดังนี
( หน่วย : ล้านบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2563

2562

% เพิม (ลด )

รายได้จากการขาย

7,143

7,744

(7.8%)

ต้นทุนขาย

3,743

4,143

(9.7%)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

1,609

1,794

(10.3%)

กําไรสุทธิ

1,679

1,701

(1.3%)

กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

3.73

3.78

(1.3%)
( หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

2563

2562

% เพิม (ลด )

สินทรัพย์รวม

10,299

9,480

8.6%

หนีสนิ รวม

1,049

1,111

(5.6%)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

9,250

8,369

10.5%

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาท/หุน้ )

20.56

18.60

10.5%

อัตราหนีสนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

0.11

0.13

(15.4%)
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คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2563 จํานวน 7,143 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 7.8 เนืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัส Covid-19 ทีส ่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม และยอดขายของบริษทั ด้วยเช่นกัน
ต้นทุนขายในปี 2563 มีจาํ นวน 3,743 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 จากปี ก่อน มีผลมาจากราคาวัตถุดบิ หลักได้
ปรับราคาลง และบริษทั มีการควบคุมและบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงค่าเสือมราคาเครืองจักร
และอุปกรณ์ในการผลิตบางส่วนทีตดั หมดในปี 2562 ทําให้มสี ดั ส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย อยู่ทรี อ้ ยละ
52.4 ลดลงกว่าปี ก่อนซึงอยู่ทรี อ้ ยละ 53.5 ส่งผลให้มอี ตั รากําไรขัน ต้นอยู่ทรี อ้ ยละ 47.6 เพิมขึนจากปี ก่อน ซึงอยู่ที
ร้อยละ 46.5
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สําหรับปี 2563 จํานวน 1,609 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.39 ต่อรายได้รวม
ลดลงร้อยละ 10.3 เมือ เปรียบเทียบปี 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากค่านํา มันสําหรับใช้ในการจัดส่งสินค้าลดลง เนืองจาก
ราคานํา มันทีล ดลงจากปี ก่อน และค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายลดลงจากปี ก่อน
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 1,679 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.30 เมือ เปรียบเทียบกับปี ก่อน และมีอตั รากําไรสุทธิรอ้ ย
ละ 23.36 ของรายได้รวม และมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สําหรับปี 2563 จํานวน 3.44 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมมีมลู ค่า 10,299 ล้านบาท เพิม ขึนจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
จํานวน 819 ล้านบาท รายการทีเพิมส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืนเพิมขึน 1,332.6 ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน 92.6 ล้านบาท ซึงมีผลมาจากการลงทุนเพิม และการวัดมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9
หนีสนิ รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 1,049 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.2 ของหนีสนิ และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 5.6 ส่วนหนึงมาจากเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื ทีลดลง
อัตราหนีสนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.11 เท่า ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึง มีอตั ราส่วนอยู่ที 0.13 เท่า
- จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 (สัญญาเช่า) มาถือปฏิบตั ิ มีผลให้หนีสินตาม
สัญญาเช่าเพิม ขึน
- และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 (เครืองมือทางการเงิน) มีผลให้หนีสินภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีเพิม ขึน จากการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 9,250 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 89.8 ของหนีสนิ และ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิมขึนจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 881 ล้านบาท เนืองจากมีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี 2563
จํานวน 1,679 ล้านบาท ทําให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 20.56 บาทต่อหุน้ เพิม ขึนจากปี 2562 ซึง อยู่ที 18.60 บาทต่อหุน้
สําหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการเพือ แสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็ นรูปธรรม ดังนี
1. บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตัง แต่ปี
2559
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2. ตัง แต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั บริษทั มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน คู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้
เสีย ทัง ในรูปแบบเอกสารทีเ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั
3. และเมือ วันที 4 พฤศจิกายน 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้มมี ติให้การรับรอง
ต่ออายุ เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีอายุ 3 ปี นับจากวันทีให้
การรับรอง
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถาม และแสดงความเห็นดังนี
คําถามจากผูถ้ อื หุน้ ทีสง่ มาสอบถามตามช่องทางทีบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ส่งคําถามมาล่วงหน้าดังนี,
ผูถ้ ือหุน้ ถาม : อยากทราบถึงกลยุทธ์ ทีทาํ ให้รายได้ของขนมปังชนิดแผ่น เพิมขึน 4.05% เบอร์เกอร์บนั และ
ฮอตดอกบันเพิม ขึน 4.79% และธุรกิจส่งออกสูงขึน แม้ว่าธุรกิจเบเกอรีคา้ ส่งประเภทอืนมีรายได้ลดลง
กรรมการตอบ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ทําให้มกี ารล็อค
ดาวน์ และมีการกักตุนอาหาร ซึงขนมปังชนิดแผ่น เป็ นสินค้าทีตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค เก็บได้หลายวัน
และสามารถใช้ประกอบอาหารได้หลากหลาย จึงทําให้ยอดขายของสินค้ากลุ่มนีเพิมขึน ส่วนขนมปังพร้อมทานมี
ปริมาณการซือลดลง สําหรับธุรกิจส่งออก เป็ นสินค้าทีต รงกับความต้องการ จึงมีคาํ สัง ซือเพิม ขึน ทัง นี บริษทั มีการ
ปรับตัว และวางแผนกลยุทธ์ตลอดเวลา เพือ ให้ทนั ต่อสถานการณ์ และความต้องการของผูบ้ ริโภค
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : อยากทราบผลการดําเนินงานของตูจ้ าํ หน่ายขนมปังอัตโนมัติ Farmhouse Delivery และ Good
Morning Farmhouse ว่าเป็ นอย่างไร
กรรมการตอบ : ในปี ทผี ่านมาบริษทั ได้มกี ารเพิมตูจ้ าํ หน่ ายขนมปัง ทัง กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และเริมมีการ
เพิม ช่องทางการขาย และจัดส่งสินค้าถึงมือผูบ้ ริโภคโดยตรง (Farmhouse Delivery) ซึง ได้รบั ผลตอบรับทีด ี และ
มียอดขายเพิมขึน แต่ยงั อยู่ในสัดส่วนทีนอ้ ย สําหรับธุ รกิจ Good Morning Farmhouse เนืองจากในกรุงเทพฯ
จะพบปัญหาของพืนทีการวางจําหน่าย โดยในปี ทผี ่านมาได้มกี ารขยายไปต่างจังหวัดเป็ นปี แรก และเริมมีการตอบ
รับทีด ขี นึ
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : อยากทราบแนวทางการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษทั ว่าเป็ นอย่างไร บริษทั ซึง ทําธุรกิจเบเกอรี ทําไม
จึงลงทุนในธุรกิจทีท าํ อสังหาริมทรัพย์และโรงเรียนนานาชาติ
กรรมการตอบ : บริษทั และบริษทั ในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมลงทุนในบริษทั เอ็กซ์อีที จํากัด ซึงเป็ นบริษทั ทีประกอบ
ธุ ร กิ จ โรงเรี ย นนานาชาติ ภายใต้ชื อ King’s College International School Bangkok เป็ น การลงทุ น ด้า น
การศึกษา และส่วนหนึงบริษทั สามารถขยายฐานลูกค้าได้ แต่เป็ นการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.72 ซึง ถือว่าไม่มาก
คําถามในห้องประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : รายได้จากการส่งออกทีเ พิม ขึน เป็ นการขายสินค้าประเภทใด และส่งออกไปยังประเทศอะไรบ้าง
กรรมการตอบ : ขนมปังฝรัง เศส ส่งไปยังประเทศญีป่ นุ โดยการจําหน่ายผ่านตัวแทน
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ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ขนมปังพร้อมทาน และ เค้กพร้อมทาน มียอดขายลดลง จะมีวธิ ีการแก้ไขอย่างไร และมีการขาย
สินค้าแบบเดลิเวอรีหรือไม่ ถ้ามีคิดเป็ นกีเปอร์เซ็นต์
กรรมการตอบ : ในปี ทีผ่านมาการบริโภคขนมปังพร้อมทานน้อยลง มีผลมาจากสถานการณ์ Covid-19 ด้วย
เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้มกี ารออกสินค้าใหม่ และจัดทําโปรโมชัน ต่างๆ เพือ กระตุน้ ยอดขาย สําหรับการ
ขายสินค้าแบบเดลิเวอรี คิดเป็ นประมาณ 1% ของยอดขาย
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั ใช้กาํ ลังการผลิตเฉลีย กีเปอร์เซ็นต์ และผลิตอะไรมากทีส ุด
กรรมการตอบ : กําลังการผลิตใช้ประมาณ 60-70% โดยใช้ผลิตขนมปังชนิดแผ่นมากทีส ุด
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า เมือ ไม่มคี าํ ถามอืนใดแล้ว จึงถือว่าทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญั ชี 2563
วาระนีไม่มกี ารลงคะแนน เนืองจากเป็ นวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
(ก่อนเข้าวาระที 3 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 3 พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ประจําปี ส, นิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2563
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สินสุดวันที 31
ธันวาคม 2563 ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2563 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทีป รากฏอยู่
บนหนังสือเชิญประชุมทีส ่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษทั สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

รายการ
รายได้จากการขาย
กําไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนีสนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว(ล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )

งบการเงิน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
7,143
1,679
10,299
1,049
9,250
450
20.56
7

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
7,143
1,677
10,275
1,049
9,226
450
20.50

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 2563
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

389,826,418

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 4 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เฉพาะส่วนของบริษทั 1,677,270,212.64 บาท โดยแยก
เป็ นกําไรสุทธิจากกิจการทีได้รบั ส่งเสริมการลงทุน 894,073,774.58 บาท กําไรสุทธิจากกิจการปกติ 783,196,438.06
บาท และมีกาํ ไรสะสมในส่วนทีย งั ไม่ได้จดั สรร ณ วันสินงวด 7,916,848,030.58 บาท
-การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
บริษทั ฯ มีทนุ สํารองตามกฎหมายเป็ น 10% ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว จึงไม่มี
การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายอีก
-การจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตาํ  กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหัก
สํารองตามกฎหมาย ทัง นี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย นแปลงได้ขนึ อยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน
และแผนงานการลงทุนของบริษทั คณะกรรมการขอเสนอให้ทปี ระชุม พิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปันผล ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ใน
อัตราหุน้ ละ 1.90 บาท
ซึงบริษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.96
บาท เป็ นจํานวนเงิน 432 ล้านบาท เมือ วันที 16 กันยายน 2563 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึงเป็ นกิจการทีได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ 0.94 บาท เป็ นจํานวนเงิน 423 ล้านบาท โดยจ่าย
จากกิจการ BOI ซึง เป็ นกิจการทีไ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล
โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมสี ทิ ธิในการรับเงินปันผลวันที 27 เมษายน 2564 กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที
17 พฤษภาคม 2564 หากทีประชุมมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผลตามทีค ณะกรรมการเสนอ บริษทั จะมีกาํ ไรสะสมทียงั
ไม่ได้จดั สรรคงเหลือยกไป 7,493,848,030.58 บาท
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ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
- กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
- จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
เงินปันผลระหว่างกาลครัง ที 1 (บาท/หุน้ )
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุน้ )
เงินปันผลระหว่างกาลครัง ที 2 (บาท/หุน้ )
รวมจ่ายเงินปันผลทัง สิน (บาท /หุน้ )
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิ

ปี 2563
1,677.27
450
0.96
0.94
1.90
50.98%

ปี 2562 จ่ายแล้ว
1,701.82
450
0.81
1.09
1.90
50.24%

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีก าํ หนดไว้ของบริษทั
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 เป็ น
จํานวนเงินปันผลรวมอัตราหุน้ ละ 1.90 บาท รวมเป็ นเงินทัง สิน 855 ล้านบาท
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

389,826,418

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 5 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง, กรรมการแทนกรรมการทีต อ้ งออกตามวาระ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ หมวดที 3 ข้อ 21 กําหนดไว้ว่า “ในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจ ะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ งไปนัน อาจ
ได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่ งอีกก็ได้ ” สําหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง นี มีกรรมการทีตอ้ งออกจากตําแหน่ งตาม
ข้อบังคับ 5 ท่าน คือ
1. นายพิพฒั
พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ
ธรรมมโนมัย
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นายวิชยั
กุลสมภพ
กรรมการบริษทั
4. นางสาวพนิดา
ประโยชน์ทวีกจิ
กรรมการบริษทั
5. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญJู
กรรมการบริษทั

9

การคัด เลือ กผู ด้ าํ รงตํา แหน่ ง กรรมการของบริษทั ได้ผ่า นการพิจ ารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึงไม่รวมผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยมีกระบวนการพิจารณาและกลัน กรองคัดเลือกกรรมการด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง ดังนี
1. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอชือผูท้ มี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมสําหรับตําแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที
1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2563 ซึง ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเข้ามา
2. พิจารณาและกลันกรองจากคุ

ณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชียวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ าน และการอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ฯ ซึง ประวัตบิ คุ คลทีเ สนอชือให้เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษทั ในครัง นี ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส QR CODE ทีป รากฏอยู่
บนหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีไ ด้จดั ส่งให้ผูถ้ อื หุน้ แล้ว
คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง กรรมการทีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง 5 ท่าน คือ
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายวิชยั กุลสมภพ
4. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ
5. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญJู
อนึง ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพือ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ นื
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ ะมีมติแต่งตัง ”
ดังนัน จึงขอแจ้งให้ทปี ระชุมทราบว่า “กรรมการทีเสนอให้เลือกตัง ในคราวนีได้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริหารในบริษทั อืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษทั ” คือ
1. นายพิพ ฒั พะเนี ยงเวทย์ ดํา รงตํา แหน่ ง ต่ า ง ๆ ในบมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูด ส์ ดัง นี รองประธาน
กรรมการบริษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ดํารงตําแหน่งเป็ น กรรมการบริษทั ในบมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั จึงเสนอให้ทปี ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ
เป็ นรายบุคคล
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โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี,
การออกเสียงลงคะแนน
รายชือกรรมการ
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(คิดเป็ นร้อยละ) (คิดเป็ นร้อยละ) (คิดเป็ นร้อยละ)
389,826,418
(100)
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
389,826,418
(100)
3. นายวิชยั กุลสมภพ
389,826,418
(100)
4. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ
389,826,418
(100)
5. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญJู
389,826,418
(100)
ดังนัน ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั จํานวน 15 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี
กรรมการ
1. นายพิพฒั
2. นายอภิชาติ
3. นายอภิเศรษฐ
4. นายวิชยั
5. นางสาวเพชรรัตน์
กรรมการอิสระ
11. ศ.ดร. ธีรวุฒิ
12. นายวัฒนชัย
13. ศ.นพ.ปิ ยะมิตร
14. นายธนพิชญ์
15. นางเอมอร

พะเนียงเวทย์
ธรรมมโนมัย
ธรรมมโนมัย
กุลสมภพ
อนันตวิชยั

6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวพนิดา
ดร.พจนี
นายพันธ์
นางสาวสายพิน
นางสาวอุบลลักษณ์

บัตรเสีย
(คิดเป็ นร้อยละ)
-

ประโยชน์ทวีกจิ
พะเนียงเวทย์
พะเนียงเวทย์
กิตติพรพิมล
ลือวรวิญJู

บุณยโสภณ
โชติชูตระกูล
ศรีธรา
มูลพฤกษ์
ปทุมารักษ์

สํา หรับอํา นาจกรรมการ ทีจ ะกระทํา การแทนบริษ ทั ฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่า นร่ ว มลงลายมือ ชือ และ
ประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ
( ก่อนเข้าวาระที 6 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
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วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
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 ซึงได้กลัน กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดําเนินงาน ขนาดของ
ธุรกิจ ภาระหน้าทีแ ละความรับผิดชอบ รวมถึงการกํากับดูแลกิจการทีมคี วามละเอียดรอบคอบมากขึน
สําหรับปี 2563 ทีผ ่านมา บริษทั ฯ ได้จ่ายไปดังนี
รายการ
ประจําปี 2563
ประจําปี 2562
วงเงิน

15,000,000

15,000,000

9,600,000

9,432,500

2. ค่าเบียประชุมกรรมการและ
ทีป รึกษาคณะกรรมการ
3. ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ

1,906,000

1,704,000

168,000

148,000

4. ค่าเบียประชุมกรรมการชุดย่อยอืน

404,000

186,000

2,400,000

-

14,478,000

11,470,500

522,000

3,529,500

ใช้ไป : 1. ค่าบําเหน็จกรรมการ

5. ค่าตําแหน่งประธานกรรมการ
รวม
คงเหลือ

คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงขอให้ทปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั สําหรับปี 2564 ใน
วงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี เพิม ขึนจากปี 2563 จํานวน 5,000,000 บาท และขออํานาจให้คณะกรรมการ นําไป
พิจารณาจัดสรรเอง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีเ ข้าร่วมประชุมเป็ นรายครัง ดังนี
ค่าตอบแทน
1. ค่าเบียประชุมคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. ค่าเบียบําเหน็จ
- คณะกรรมการบริษทั
3. ค่าตําแหน่งประธานกรรมการ

ปี 2564 (ปี ทเี สนอ)

ปี 2563

12,000 บาท /คน/ ครัง
10,000 บาท /คน/ ครัง
จัดสรรตามทีค ณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนกําหนด
200,000 บาท/เดือน

12,000 บาท /คน/ ครัง
10,000 บาท /คน/ ครัง
จัดสรรตามทีค ณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนกําหนด
200,000 บาท/เดือน
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นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั แจ้งทีป ระชุมว่ามีคาํ ถามทีผ ูถ้ อื หุน้ ส่งคําถามมาล่วงหน้า ดังนี
ผู ถ้ ือ หุน้ ถาม : ขอให้อ ธิบายเหตุผ ลทีขออนุ ม ตั ิว งเงิน ค่ า ตอบแทนกรรมการบริษทั เพิม ขึน จากปี 2563 จํา นวน
5,000,000 บาท จากเดิม 15,000,000 บาท เป็ น 20,000,000 บาท
กรรมการตอบ : ขอเรียนชีแจงผูถ้ ือหุน้ ว่า เหตุผลทีขอเสนออนุ มตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษทั เพิม เนืองจาก
ด้วยสถานการณ์ปจั จุบนั มีการแข่งขันทีรุนแรง ปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโควิด-19 บริษทั
ต้องมีความพร้อมในการป้ องกันปัญหาทุกๆ ด้าน ดังนัน จึงมีความถีในการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพือร่วมกัน
หารือ ระดมความคิด วางกลยุทธ์ และบริหารจัดการด้านต่างๆ เพือ ผลักดันให้ธุรกิจเติบโต
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื
หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินไม่เกิน
20,000,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

389,826,418

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ- )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

(ก่อนเข้าวาระที 7 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 7 พิจารณาแต่งตัง, ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564
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
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามการพิจารณา กลัน กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ คือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5906)
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2561 - 2563)
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4451)
( เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2553 – 2555 )
3. นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒิ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4799)
( ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั )

13

แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 ทัง นีให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยมีค่าตอบแทนสําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 เป็ นเงิน 1,130,000
บาท ทัง นีค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริมทีกาํ หนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี
หน่วย : บาท

ปี 2564 ทีเสนอ

ปี 2563

เพิม ขึ,น(ลดลง)

1,130,000

1,140,000

(10,000)

ค่าสอบบัญชี

และบริษทั มีบริษทั ร่วมค้า 1 บริษทั คือบริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จํากัด มีผูส้ อบบัญชีสงั กัด สํานัก
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 2564
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตัง ผูส้ อบบัญชีคือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5906)
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2561 - 2563 )
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 2564 ทัง นีให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
โดยมีค่าสอบบัญชี 1,130,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริมทีกาํ หนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี,
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

389,826,418

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ- )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 8 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
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วาระที 8 พิจารณาเรือ งอืน ๆ
ในวาระนี, มีผูถ้ อื หุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม เติมดังนี,
คําถามจากผูถ้ อื หุน้ ทีสง่ มาสอบถามตามช่องทางทีบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ส่งคําถามมาล่วงหน้าดังนี,
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : อาคารสํานักงานทีอาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ มีพ นื ทีเ ท่าใด มีหอ้ งประชุมหรือไม่ ถ้ามีสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมได้กที ่าน
กรรมการตอบ : อาคารสํานักงานทีอ าคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก มีพนื ทีป ระมาณ 1,200 ตารางเมตร ห้องประชุม
มีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั ได้มกี ารศึกษาวิธกี ารจัดประชุมแบบ E-meeting ตามทีส าํ นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.)
และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เสนอแนะหรือไม่
กรรมการตอบ : บริษทั รับทราบและได้มีการนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซึงทีประชุมมีมติให้ประชุมแบบเดิม
(Physical AGM)
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ต้นทุนวัตถุดบิ ต่อหน่วยในปี 2563 ลดลงหรือเพิม ขึนจากปี 2562 อย่างไร
กรรมการตอบ : เปอร์เซ็นต์ตน้ ทุนต่อยอดขายของบริษทั ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนืองจากราคาวัตถุดิบหลักลดลง
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั สหแคปปิ ตอล ทาวเวอร์ จํากัด มีความคืบหน้าอย่างไร
กรรมการตอบ : ขณะนีอยู่ในขัน ตอนวางแผนก่อสร้าง ซึง ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี จึงแล้วเสร็จ

เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว
ประธานจึงกล่าวขอบคุณสําหรับคําถามและคําแนะนํ าของผูถ้ อื หุน้ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชือ.............................................
( นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย )
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

ลงชือ ................................................
( นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ )
ประธานกรรมการบริษทั ฯ
ลงชือ ………………………….…………..
( นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการ/เลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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