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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 40
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุมชัน้ 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วันที่
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 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุม (หุน้ บริษทั ฯมี 450,000,000 หุน้ ) และได้มผี ูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ หลังจากทีไ่ ด้เริ่มการประชุมไปแล้ว ทาให้เมือ่ สิ้นสุดการประชุม มีจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 135 ราย ถือหุน้ รวม 390,301,980 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.73
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 36.ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกัน ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ โดยมี
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทาหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุม
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ กล่าวว่า ในนามของประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับ ผู ้
ถือหุน้ ทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 40 ของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด ( มหาชน )
จากนัน้ นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กรรมการและ
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน และเลขานุ การบริษทั ดาเนินการประชุมตามวาระ และ แนะนากรรมการบริษทั
, ผูบ้ ริหาร , ผูส้ อบบัญชี , ทีป่ รึกษากฎหมายทีไ่ ด้มาร่วมเป็ นสักขีพยานในวันนี้
กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุม (คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 86.67 ของกรรมการทัง้ หมด)
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมการผูอ้ านวยการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการรองผูอ้ านวยการ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง

4. นายวิชยั กุลสมภพ

กรรมการ

5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์

กรรมการ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
7. นางมาลี ตัง้ ใจสนอง
8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

กรรมการ
กรรมการบริหารการผลิต
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง/เลขานุ การบริษทั
กรรมการบริหารวิศวกรรม/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตบางชัน/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง

9. นายธวัช แก้วพิทกั ษ์
10. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ
11. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง/
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

12. พญ. ยุพา สุนทราภา

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง
13. นางเอมอร ปทุมารักษ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่ องจากติดภารกิจ 2 ท่าน
1. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

ประธานกรรมการกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ศ.ดร. สุวมิ ล กีรติพบิ ูล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ ง

คณะผูบ้ ริหารบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.วัชรี ถิน่ ธานี

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ

2. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ

3. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ

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 อบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ดังนี้
ตัวแทนผูส้ อบบัญชี จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดารง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5906

นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงค์ทยั

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็ นสักขีพยานนับคะแนน
นางสาววรรัตน์ กิจเลิศบรรจง
จากนัน้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามทีบ่ ริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพือ่ บรรจุ
เป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่

1 ธันวาคม 2561

ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นัน้ ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี้
ให้ถอื ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน คือ ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสียงการลงคะแนนให้กระทาโดย
เปิ ดเผย ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะ
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กรณีท่ผี ูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจานวนบัตรเสีย เท่านัน้ จากนัน้ จะนามาหักออ กจากจานวนเสียง
ทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อย หากผูถ้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผูถ้ อื หุน้ แสดงความเห็นพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจก
ให้ตอนลงทะเบียนแล้ว และขอให้ผูถ้ อื หุน้ ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแสดงผลบน
หน้าจอทีจ่ ดั ไว้ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบในกรณีดงั นี้
1. มีผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพิม่
2. มีผูล้ งคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. จานวนบัตรเสีย
กรรมการบริษทั ฯในฐานะผูถ้ อื หุน้ ขอใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณี ผู ้
ถือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็ นไปตามที่ผูถ้ ือหุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณี ท่มี ผี ูถ้ ือหุน้ และ ผูร้ บั มอบฉันทะมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระทีย่ งั ไม่ได้เริ่มพิจารณา
และบริษทั จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระที่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษทั จะนับ
คะแนนด้วยระบบ Barcode ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณีต่าง ๆ ดังนี้
1. ทุกวาระ ผูท้ ่ีไม่เห็นด้ว ยหรืองดออกเสียงขอให้ท่านยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้ท่านแสดง
ความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ทีไ่ ด้แจกให้ทกุ ท่านตอนลงทะเบียนแล้ว
2. สาหรับวาระเลือกตัง้ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ได้รบั บัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่ลงทะเบียนเข้าประชุม การเลือกตัง้
กรรมการจะเลือกเป็ นรายบุคคล กรณีทไ่ี ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน ขอให้
ท่านแสดงความเห็นของท่านพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเมือ่ จบ
วาระนี้
จากนัน้ จึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้ด งั ต่อไปนี้
(ก่อนเข้าวาระที่ 1ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 รายจานวนหุน้ 300 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น134 รายรวมจานวนหุน้ 389,895,680 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ86.64 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรียกชาระ
แล้ว)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 39 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 27เมษายน
2561 ต่อที่ประชุมเพือ่ พิจารณารับรอง ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว พร้อมทัง้ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั www.farmhouse.co.th จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรอง
จากนัน้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมือ่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด
ซักถาม จึงขอให้ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนในวาระนี้
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มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 39 ด้วย
คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

389,895,680

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ )
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บัญชี 2561
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 ให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบดังนี้
( หน่วย : ล้านบาท )

งบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขาย
กาไรสุทธิ
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

2561
7,496
1,431
4,294
1,677
3.18

2560
% เพิม่ (ลด )
7,449
0.6%
1,332
7.4%
4,348
(1.2%)
1,686
(0.5%)
2.96
7.4%
( หน่วย : ล้านบาท )

งบแสดงฐานะการเงิน

2561

2560

% เพิม่ (ลด )

สินทรัพย์รวม

8,667

7,974

8.7%

หนี้สนิ 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%)

อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

.ผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2561 มีรายได้จากการขาย 7,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.6 จาก ปี 2560 และ
มีกาไรสุทธิ จานวน 1,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จาก ปี 2560 เนื่องจากบริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการมุ่งเน้นด้าน
คุณภาพ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ผูบ้ ริโภคได้รบั ในสิง่ ที่ดี และมีการบริหาร
จัดการด้านระบบการสัง่ ซื้อที่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกส่วนงาน ถึงแม้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะปรับ
ราคาสูงขึ้นตลอดปี ทผ่ี ่านมาก็ตาม
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ในปี 2561 มีตน้ ทุนขายจานวน 4,294 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากปี 2560 มีผลมาจากการควบคุมบริหารต้นทุน
การผลิตและสินค้าคืนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีผลให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สาหรับปี 2561 จานวน 1,677 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.4 ต่อรายได้จากการขาย
ซึง่ ลดลงร้อยละ 0.5 เมือ่ เปรียบเทียบปี 2560 เนื่องจาก บริษทั มีการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2561 บริษทั ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมการขาย และโฆษณา เพื่อเป็ นการกระตุน้ การบริโภค
รวมถึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หลายรายการเพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้แก่ผูบ้ ริโภค
สาหรับด้านการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ในปี 2561 มีการซื้อที่ดินเพิ่ม 3 ที่ คือ หัวหิน นครสวรรค์
ฉะเชิงเทรา และ ในปี 2561 มีศูนย์กระจายสินค้าที่สร้างเสร็จพร้อมใช้งาน จานวน 3 แห่ง คือ บางบัวทอง สุราษฎร์ธานี และ
พิษณุโลก สาหรับ EPS หรือกาไรต่อหุน้ ในปี 2561 บริษทั ทาได้ท่ี 3.18 บาทต่อหุน้ ในขณะทีป่ ี 2560 อยู่ท่ี 2.96 บาท ต่อหุน้
งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
สินทรัพย์รวมมีมูลค่ า 8,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จานวน 693 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพ ย์หลัก
ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน 3,562 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 40.99 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการที่เพิ่มขึ้นมาจาก เงินลงทุน
ชัว่ คราว
หนี้สินรวมจานวน 1,269 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จานวน 20 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินที่
ลดลง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีจานวน 7,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 713 ล้านบาท เป็ นผลมาจากปี 2561 มีกาไรสุทธิจานวน 1,431
ล้านบาท และเมือ่ หักการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ อื หุน้ จานวน 693 ล้านบาท ทาให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 16.44 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 ซึง่ อยู่ท่ี 14.85 บาทต่อหุน้ และมีหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.17 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึง่ อยู่ท่ี 0.19 เท่า
สาหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเพือ่ แสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็ นรูปธรรม ดังนี้
1. บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตัง้ แต่ ปี 2559
2. ปี 2561 มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน คู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ในรูปแบบเอกสารที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและการเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั
3. และในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ย่นื ขอต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต ครัง้ ที่ 1
หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยประการใดขอให้สอบถามได้
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่ า เมื่อไม่มีคาถามอื่นใดแล้ว จึง ถือว่ าที่ประชุมผู ถ้ ือ หุน้ ได้รบั ทราบผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญั ชี 2561
วาระนี้ไม่มกี ารลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ก่อนเข้าวาระที่ 3 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ 1 ราย จานวนหุน้ 406,300 หุน้ รวมเป็ นผู ้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 135 ราย รวมจานวนหุน้ 390,301,980 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.73 ของจานวน
หุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีประจาปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัว่ ไปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว
ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจาปี 2561 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทีส่ ่งให้ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
ล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แล้ว จึงขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : ล้านบาท )

รายการ

งบการเงิน

งบการเงิน

ตามวิธสี ่วนได้เสีย

เฉพาะกิจการ

รายได้จากการขาย

7,495.57

7,495.57

กาไรสุทธิ

1,431.35

1,430.83

สินทรัพย์รวม

8,690.27

8,666.77

หนี้สนิ รวม

1,269.13

1,269.13

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

7,421.14

7,397.64

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว

450

450

จานวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )

450

450

16.49

16.44

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )

จากนัน้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ่ ไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงจึงขอสรุปมติในวาระนี้ดงั นี้
มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ของบริษทั ประจาปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,301,980

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ )
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2561
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานผลการดาเนินงาน ของบริษทั ปี 2561 มีดงั นี้
กาไรสุทธิ
1,430,828,986 บาท
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กาไรสะสมในส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ.วันสิ้นงวด

6,232,842,089

บาท

บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตา่ กว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสารองตาม
กฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการ
ลงทุนของบริษทั คณะกรรมการขอเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณาอนุมตั ิ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.60 บาท
ซึ่งบริษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.75 บาท
เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2561 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็ นกิจการที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผล
งวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.85 บาท โดยจ่ายจากกิจการBOI ซึง่ เป็ นกิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24
พฤษภาคม 2562 หากที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษทั จะมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
คงเหลือยกไป 5,850,342,089 บาท
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปี 2561 เสนอจ่าย

ปี 2560 จ่ายแล้ว

- กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,430.83

1,331.65

- จานวนหุน้ (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%

รวมเงินปันผลประจาปี (บาท /หุน้ )
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม ในวาระนี้หรือไม่
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า เมื่อไม่มคี าถามอื่นใดแล้ว ขอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงสรุปว่าทีป่ ระชุมมีมติในวาระนี้ดงั นี้
มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 ตามทีเ่ สนอ
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,301,680

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ )
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั หมวดที่ 3 ข้อ 21 กาหนดไว้ว่า “ ในการประชุม
สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งไปนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่ง
อีกก็ได้ ”สาหรับในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ มีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามข้อบังคับ 5 ท่าน คือ
1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
3. ดร. พจนี พะเนียงเวทย์
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
5. ศ.ดร. สุวมิ ล กีรติพบิ ูล
คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ดังนี้ คือ 1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย 2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั 3. ดร. พจนี พะเนียงเวทย์ 4. นายพันธ์
พะเนียงเวทย์ และลาดับที่ 5. ศ.ดร. วิสฐิ จะวะสิต
ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตาแหน่งทีว่ ่างลง ดังนี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อผูท้ ่มี คี ุณสมบัติเหมาะสมสาหรับตาแหน่ งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ซึง่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเข้ามา
2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผูซ้ ่งึ มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณานาเสนอผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบวาระ เพื่อนาเสนอผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการ โดยพิจารณาจากคุ ณสมบัติและความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ าน และการอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ฯ ซึ่งประวัตบิ ุคคล
ทีเ่ สนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ในครัง้ นี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จดั ส่งให้ผูถ้ อื
หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ ”
ดังนัน้ ขอแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้ ในคราวประชุมนี้ได้ดารงตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารใน บริษทั อื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษทั ” คือ
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ และ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ เป็ นผูบ้ ริหารใน บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็ นรายบุคคล
มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระเป็ น
รายบุคคล
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โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
รายชื่อกรรมการ
(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)

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

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)
-

-

ดังนัน้ ในปี 2562 จานวนคณะกรรมการบริษทั 15 ท่าน ดังมีรายนามดังนี้
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. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

14. พญ.ยุพา สุนทราภา

7. นางมาลี ตัง้ ใจสนอง

15. นางเอมอร ปทุมารักษ์

8. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
สาหรับอานาจกรรมการ ทีจ่ ะกระทาการแทนบริษทั ฯได้ คือ กรรมการ 2 ท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ
( ก่อนเข้าวาระที่ 6 ไม่มมี ผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม )
วาระที่ 6. พิจารณากาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 32 กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับและนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบี้ย
เลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
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สาหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ ได้กลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ ให้บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการได้ในวงเงิน
รวมไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และขออานาจให้คณะกรรมการ นาไปพิจารณาจัดสรรเอง สาหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษทั ฯ
ได้จ่ายไปดังนี้
รายการ

ประจาปี 2561

ประจาปี 2560

15,000,000

15,000,000

8,970,000

8,970,000

1,946,000

1,986,000

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

168,000

158,000

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยอื่น

298,000

200,000

รวม

11,382,000

11,314,000

3,618,000

3,686,000

วงเงิน
ใช้ไป : 1. ค่าบาเหน็จกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและทีป่ รึกษาคณะกรรมการ

คงเหลือ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็ นรายครัง้ ดังนี้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั

จานวนเงิน

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ

12,000 บาท/คน/ครัง้

- กรรมการ

10,000 บาท/คน/ครัง้

2. ค่าเบี้ยบาเหน็จ

จัดสรรตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกาหนด

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่าน
ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนี้ดงั นี้
มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท
ต่อปี ตามรายละเอียดที่ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,301,980

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ- )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

(ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ )
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษทั ผูส้ อบบัญชีนนั้ ให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ทุกปี ผูส้ อบ
บัญชีซง่ึ ออกไปนัน้ จะถูกแต่งตัง้ กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯคือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดารง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 2561)
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4451)
( เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 2553 – 2555 )
3. นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒิ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4799)
( ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั )
แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ทัง้ นี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยมีค่าตอบแทนสาหรับค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นเงิน 1,140,000 บาท ทัง้ นี้ค่า
สอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริมที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

ปี 2562 ที่เสนอ

ปี 2561

1,140,000

1,070,000

ค่าสอบบัญชี

และบริษทั มีบริษทั ร่วมค้า 1 บริษทั คือบริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จากัด มีผูส้ อบบัญชีสงั กัดสานักงานสอบ
บัญชีเดียวกัน กับบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษทั ร่วม /
ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ มีมาตรฐานการทางานที่
ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษทั และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบตั ิหน้าที่ได้
เป็ นอย่างดีตลอดมา และในกรณี ท่ผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นแทนได้
จากนัน้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถาม เมือ่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ซักถาม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
อนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
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มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติเป็ น อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดารง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 2561 )
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4451)
( เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 2553 – 2555 )
3. นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒิ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4799)
( ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั )
แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ทัง้ นี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบโดยมีค่า
สอบบัญชี 1,140,000 บาท และค่ าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

390,301,980

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

(ก่อนเข้าวาระที่ 8 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ )
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ในวาระนี้ มีผูถ้ อื หุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ถาม : 1. รายได้จากการขายของบริษทั อยู่ท่ปี ระมาณ 7,500 ล้านบาท อยากทราบว่าจะสามารถเติบโตได้มากกว่านี้
หรือไม่ และปัจจุบนั ตลาดเบเกอรี่เป็ นอย่างไร
2. บริษทั มีนโยบายที่จ ะยกระดับเป็ นบริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนลแบรนด์หรือไม่ จากที่สินค้าของบริษทั มีอายุ
ประมาณ 4-5 วัน ทาให้ไม่สะดวกที่จะส่งสินค้าไปจาหน่ ายยังต่างประเทศ ดังนัน้ มีโอกาสที่บริษทั จะไปตัง้ โรงงานที่ต่างประเทศ
หรือไม่ ซึง่ เมือ่ ดูรายได้จากการส่งออก คิดเป็ น 0.12% ของรายได้จากการขาย
3. จากปี ท่แี ล้ว ที่บริษทั มีปญั หาเรื่องโดนกีดกันทางการค้าจากคู่แข่ง เช่นร้านสะดวกซื้อ หรือร้าน Modern
Trade ต่างๆ มีสนิ ค้า House Brand เป็ นของตัวเอง ทาให้สนิ ค้าบางชนิดของบริษทั เข้าไปจาหน่ายไม่ได้ ปัจจุบนั ยังมีหรือไม่
และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
ตอบ : 1. รายได้ของบริษทั มีโอกาสเติบโตได้อีก ทัง้ นี้อตั ราการเติบโตขึ้นอยู่กบั ปัจจัยหลายด้านประกอบกัน เช่น 1. สภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการจาหน่ายสินค้าของบริษทั เป็ นการจาหน่ายภายในประเทศ 2. สภาวะทางการเมืองที่มผี ลให้
ตลาดซบเซา 3. การแข่งขันทีม่ คี วามรุนแรงมากขึ้น
2. บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายที่จะไปตัง้ โรงงานในต่างประเทศ แต่มกี ารส่งสินค้าไปจาหน่ ายตามแนวชายแดน ติดกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับ ทีด่ ี แต่ยงั ไม่มากนัก สาหรับเรื่อง
การส่งออก บริษทั มีการส่งออกในรูปแบบสินค้าแช่แข็ง (Frozen Dough) ไปยังประเทศญี่ป่ ุน โดยจะผลิตสินค้าตามคาสัง่ ซื้อ
และในปี ทผ่ี ่านมามีคาสัง่ ซื้อไม่มากนัก จึงทาให้อตั ราการเติบโตลดลง
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3. ปัญหาเรื่องคู่แข่งทีม่ ี House Brand ยังคงมีความรุนแรง บริษทั ฯ พยายามแก้ไขตามสถานการณ์ แต่บริษทั ฯ จะ
เน้นเรื่องการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ด้านคุณภาพ และมีการบริหารจัดการภายใน ด้านการจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต ทาให้กาไรสุท ธิดีข้นึ รวมถึงพัฒนาสินค้าให้มคี วามแตกต่าง
จากผูผ้ ลิตรายอื่น
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : อยากให้บริษทั ฯ พิจารณาเรื่องการลงทุน โดยไปตัง้ โรงงานในต่างประเทศ หรือขายสินค้าตามแนวชายแดน เพือ่
เพิม่ ยอดขายในอนาคต
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
ตอบ : เรื่องการลงทุนในต่างประเทศ ต้องศึกษาข้อมูลในหลายด้าน เพราะการลงทุนค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงสูง
ผูถ้ อื หุน้ ถาม :บริษทั ฯ วางเป้ าหมายอย่างไรในการเพิม่ ช่องทางการจาหน่ายสินค้าใหม่ๆ รวมถึงช่องทางการสือ่ สารกับลูกค้า โดย
การเชื่อมโยงให้เป็ นหนึ่งเดียว (Omni Channel) เช่น ผ่านทางเวปไซต์ หรือรูปแบบ Vending Machine
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
ตอบ : ตูจ้ าหน่ายขนมปัง (Vending Machine) มีการขยายตัวมากขึ้น ผูบ้ ริโภคเริ่มรูจ้ กั และคุน้ เคย เป้ าหมายของบริษทั คือ
หาสถานที่ในการตัง้ ตูจ้ าหน่ ายขนมปัง ในสถานที่ท่ลี ูกค้ามีกาลังซื้อ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และเขตชุมชน
ใหญ่ๆ เป็ นต้น โดย
ในช่วงต้นปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี ารติดสติก๊ เกอร์ทต่ี ูจ้ าหน่ายขนมปัง เป็ นรูปแบบถุงขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ เพือ่ ให้เป็ นทีด่ งึ ดูดและ
น่าสนใจ ทาให้ผูบ้ ริโภคจดจาแบรนด์ได้มากยิง่ ขึ้น
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บนชัน้ วางจาหน่ายสินค้าในร้านสะดวกซื้อ พบว่าไม่มสี นิ ค้า เนื่องจากสินค้าหมด ปัญหานี้แก้ไขอย่างไร
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
ตอบ บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการเรื่องสินค้าให้มปี ริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้มขี องคืนเหลือเยอะ ซึ่งจะส่งผลต่อกาไรของ
บริษทั ฯ โดยในปี ท่ผี ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารจัดการในหลายๆ ด้าน รวมถึงได้มกี ารจัดทาวิจยั ทัว่ ประเทศ ผลจากการทา
วิจยั พบว่าการรับรูแ้ ละจดจาแบรนด์ (Brand Awareness) ของผูบ้ ริโภคที่มตี ่อตราสินค้าฟาร์มเฮ้าส์อยู่ท่ี 100% ซึง่ ปี ท่แี ล้วอยู่ท่ี
97%
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : กาไรจากการจาหน่ายสินค้าผ่านทางตูจ้ าหน่ายขนมปัง ดีกว่าการจาหน่ายผ่านทางช่องทางธุรกิจค้าปลีกหรือไม่
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
ตอบ กาไรจากการจาหน่ ายของทัง้ 2 ช่องทางไม่แตกต่างกันเท่าไร เนื่องจากตูจ้ าหน่ายขนมปังมีตน้ ทุนสูงมาก แต่ทางบริษทั ฯ
เห็นว่าเป็ นช่องทางการจาหน่ายใหม่ๆ เป็ นการเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
ตอบ ขออธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับตูจ้ าหน่ายขนมปัง ซึง่ มีตน้ ทุนค่อนข้างสูง และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก เช่น ค่าไฟฟ้ า ค่าเช่าพื้นที่ ค่า
บารุงรักษา และสินค้าของบริษทั เป็ นสินค้าสด ต้องมีการเปลีย่ นสินค้าในตูท้ ุกวัน ประกอบกับตูบ้ รรจุสนิ ค้าได้ไม่มาก ทาให้เมื่อ
เทียบปริมาณการขายกับราคาที่จาหน่ าย มีกาไรไม่มาก แต่จุดเด่นของตูจ้ าหน่ายขนมปัง คือทาให้ผูบ้ ริโภคได้รบั ความสะดวก
และเป็ นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ของบริษทั ขณะนี้กาลังขยายเข้าไปในจุดที่เข้าถึง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และสานักงานบาง
แห่ง
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ผูถ้ ือหุน้ ถาม : จากงบการเงินพบว่ามีการลงทุนระยะสัน้ เพิ่มขึ้น อยากทราบว่าบริษทั มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ได้รบั
ผลตอบแทนทีด่ ขี ้นึ หรือว่าวัตถุประสงค์อ่นื ซึง่ อยากให้บริษทั จ่ายเงินปันผลมากขึ้น
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย :
ตอบ มีการนาเงินสดไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยให้สถาบันการเงิน เป็ นผูบ้ ริหารให้กบั บริษทั ฯ ซึ่ง
ผลตอบแทนดีกว่าการนาเงินฝากธนาคาร ในอนาคตมีแผนทีจ่ ะลงทุน ซึง่ ต้องใช้เงินจานวนมาก
ผูถ้ อื หุน้ กล่าวชื่นชมกรรมการและกรรมการบริหาร ในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายของบริษทั ฯ จะ
เติบโตไม่มากนัก และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ทาให้มกี าไรเพิม่ ขึ้น และเนื่องจากสภาพคล่องของหุน้ น้อยลง จึงเสนอให้
บริษทั แตกพาร์ เพือ่ ให้ผูล้ งทุนเข้ามาซื้อขายได้มากขึ้น
นอกจากคาถามในห้องประชุมแล้ว ยังมีคาถามจากผูถ้ ือหุน้ ที่ส่งมาสอบถามตามช่องทางที่บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่ง
คาถามมาล่วงหน้าดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : สอบถามเกี่ยวกับการซื้อเค้กมาดาม มาร์โก้ โดยที่ไม่ตอ้ งสัง่ ซื้อล่วงหน้า
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั :
ตอบ ผูถ้ อื หุน้ สามารถซื้อเค้กได้ทนั ทีท่หี น้าร้านมาดาม มาร์โก้ ซึ่งมีท้งิ สิ้น 22 สาขา
เมือ่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว
ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.
ลงชื่อ.............................................
( นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย )
กรรมการผูอ้ านวยการ

ลงชื่อ ................................................
( นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ )
ประธานกรรมการบริษทั ฯ

ลงชื่อ ………………………….…………..
( นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการ/เลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

