รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 41
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุมชัน 6 โรงงานบางชัน เลขที 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
10510 วันที 16 มิถนุ ายน 2563 เวลา 9.30 น.มีผูถ้ อื หุน้ และ ผูร้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 125 ราย ถือหุน้ รวม
383,105,655 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.13 ของจํานวนหุน้ ทัง หมด ครบเป็ นองค์ประชุม (หุน้ บริษทั ฯ มี 450,000,000 หุน้ )
และได้มผี ูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม หลังจากทีไ ด้เริมการประชุมไปแล้ว ทําให้เมือ สินสุดการประชุม
มีจาํ นวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 132 ราย ถือหุน้ รวม 383,175,161 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.15
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 41 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 นสัดส่วนร้อยละ 80 ของกรรมการทัง หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
นายวิชยั กุลสมภพ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั

ประธานคณะกรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการรองผูอ้ าํ นวยการ /กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
กรรมการ
กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีบริหารและฝ่ ายการเงิน / กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสีย ง / เลขานุการบริษทั
นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ กรรมการและผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลิตบางชัน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์
กรรมการ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
กรรมการ
นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญLู กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ/กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ประธานคณะกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางเอมอร ปทุมารักษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง
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กรรมการทีไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื องจากติดภารกิจ 3 ท่าน
1. นางมาลี ตัง ใจสนอง
2. นายบุญศักดิN เจียมปรีชา

กรรมการบริหารการผลิต
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. พญ. ยุพา สุนทราภา

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย ง

คณะผูบ้ ริหารบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม
1. นางอรอนงค์ ส่งเสริม
2. นางสาวจิรวรรณ โกมลเจริญสิริ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีบริหาร

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

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 5906

นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงค์ทยั

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี

ตัวแทนทีปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็ นสักขีพยานนับคะแนน
นางสาววรรัตน์ กิจเลิศบรรจง
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้แจ้งให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทราบ ก่อนทีจะดําเนินการประชุมตามวาระ
ว่า เนืองจากช่วงนีอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ ลดความ
เสีย งจากการสัมผัส จึงของดการใช้ไมโครโฟน ขอให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเขียนคําถามในแผ่นกระดาษคําถามส่งให้เจ้าหน้าที
เพือ รวบรวมจัดส่งคําถามให้แก่กรรมการต่อไป และตามทีบริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรืองเพือ บรรจุเป็ นวาระ
การประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือ รับการพิจารณาเลือกตัง เป็ นกรรมการบริษทั ตัง แต่วนั ที 1 ธันวาคม 2562 ถึง
วันที 30 ธันวาคม 2562 นัน ปรากฏว่าไม่มี ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชือบุคคลเข้า รับการ
พิจารณาเลือกตัง 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
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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 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 1 ราย จํานวนหุน้ 31,800 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 126 ราย รวมจํานวนหุน้ 383,137,455 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.14 ของ
จํานวนหุน้ ทีอ อกและเรียกชําระแล้ว )
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง/ ที 40 เมือวันที 26 เมษายน 2562
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง ที 40 ซึงประชุมเมือวันที 26
เมษายน 2562 ต่อทีประชุมเพือพิจารณารับรอง ซึงรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว พร้อมทัง เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั www.farmhouse.co.th จึง
ขอให้ทปี ระชุมพิจารณารับรอง
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จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมือไม่มผี ูถ้ ือหุน้
ท่านใดซักถาม จึงขอให้ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนในวาระนี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที
40 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนดังนี
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี/
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

383,137,455

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 2 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 1 ราย จํานวนหุน้ 1 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 127 ราย รวมจํานวนหุน้ 383,137,456 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.14 ของจํานวนหุน้
ทีอ อกและเรียกชําระแล้ว )
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บัญชี 2562
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 ให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบดังนี
( หน่วย : ล้านบาท)

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

2562

2561

% เพิม (ลด )

รายได้จากการขาย

7,744

7,496

3.3%

ต้นทุนขาย

4,143

4,294

(3.5%)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

1,792

1,677

6.9%

กําไรสุทธิ

1,702

1,431

18.9%

กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

3.78

3.18

18.9%
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( หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานการเงิน

2562

2561

% เพิม (ลด )

สินทรัพย์รวม

9,458

8,667

9.1%

หนีสนิ รวม

1,111

1,269

(12.5%)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

8,347

7,398

12.8%

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาท/หุน้ )

18.55

16.44

12.8%

อัตราหนีสนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

0.13

0.17

(23.5%)

งบกําไรขาดทุน
ผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2562 มีรายได้จากการขาย 7,744 ล้านบาท เพิม ขึนร้อยละ 3.3 จากปี 2561
และมีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 1,702 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 18.9 จากปี 2561 เนืองจากบริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในการ
วางจําหน่ ายสินค้าแต่ละพืนที ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค และมีปริมาณเพียงพอ รวมถึงการควบคุ มด้าน
สินค้าคืนให้นอ้ ยลง นอกจากนียงั มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ตน้ ทุนขายลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3.5
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สําหรับปี 2562 จํานวน 1,792 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23.1 ต่อรายได้จาก
การขาย ซึงเพิมขึนร้อยละ 6.9 เมือ เปรียบเทียบปี 2561 ทัง นีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีเพิมขึนมาจากค่าโฆษณา
และส่งเสริมการขาย เนืองจากมีการโฆษณาผ่านสือต่างๆ รวมถึงการทํารายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือง ทําให้
ผูบ้ ริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษทั ได้มากขึน
ปี 2562 บริษทั มีกาํ ไรสุทธิ 1,702 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2561 ร้อยละ 18.9 ทําให้มกี าํ ไรต่อหุน้ ที 3.78 บาท
ต่อหุน้ ในขณะทีป ี 2561 อยู่ที 3.18 บาทต่อหุน้
งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 9,458 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2561 จํานวน 791 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์
หลัก ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน 3,993 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42.1 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการทีเ พิม ขึนส่วนใหญ่
มาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิมขึน 213 ล้านบาท เงินลงทุนชัว คราว เพิมขึน 249 ล้านบาท สําหรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน บริษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั สห แคปปิ ตอล ทาวเวอร์ จํากัด โดยมีสดั ส่วนการลงทุน
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท ซึงชําระค่าหุน้ แล้วร้อยละ 25 ของเงินลงทุน เป็ นจํานวนเงิน 50 ล้าน
บาท ในเดือนกันยายน 2562

5

หนีสนิ รวมจํานวน 1,111 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 158 ล้านบาท มีสดั ส่วนร้อยละ 11.72 ของหนีสนิ
และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เนืองจากบริษทั ฯประกาศยกเลิกเงินฝากพนักงาน โดยให้มผี ลตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2563 เป็ น
ต้นไป จึงไม่มยี อดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และหนีสนิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีล ดลง เนืองจากสัญญาซือรถ
บางส่วนครบกําหนดสัญญาเช่า
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีจาํ นวน 8,347 ล้านบาท เพิมขึน 949 ล้านบาท เป็ นผลมาจากปี 2562 มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน
1,702 ล้านบาท และเมือ หักการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 747 ล้านบาท ทําให้มมี ลู ค่าตามบัญชี 18.55 บาทต่อ
หุน้ เพิม ขึนจากปี 2561 ซึง อยู่ที 16.44 บาทต่อหุน้ และมีหนีสนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.13 เท่า ลดลงจากปี 2561 ซึง อยู่
ที 0.17 เท่า
สําหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการเพือ แสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็ นรูปธรรม ดังนี
1. บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตัง แต่ปี
2559
2. ปี 2561 มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน คู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย ทัง ในรูปแบบเอกสารที
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั
3. และเมือ วันที 4 พฤศจิกายน 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้มมี ติให้การรับรอง
ต่ออายุ เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีอายุ 3 ปี นับจากวันทีให้
การรับรอง
หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยประการใดขอให้สอบถามได้
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า เมือ ไม่มคี าํ ถามอืนใดแล้ว จึงถือว่าทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญั ชี 2562
วาระนีไม่มกี ารลงคะแนน เนืองจากเป็ นวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ก่อนเข้าวาระที 3 ได้มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 1 ราย จํานวนหุน้ 5 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ อื
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 128 ราย รวมจํานวนหุน้ 383,137,461 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.14 ของ
จํานวนหุน้ ทีอ อกและเรียกชําระแล้ว
วาระที 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ประจําปี ส/ นิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2562
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สินสุดวันที 31
ธันวาคม 2562 ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตแล้วตามรายละเอียดทีปรากฏ ในรายงานประจําปี 2562 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที
ส่งให้ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าว เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แล้ว จึงขอให้ทปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษทั สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
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รายการ
รายได้จากการขาย
กําไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนีสนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว(ล้านหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )

งบการเงิน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
7,744
1,701
9,480
1,111
8,369
450
450
18.60

(ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
7,744
1,702
9,458
1,111
8,347
450
450
18.55

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 2562
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี/
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

383,137,461

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

( ก่อนเข้าวาระที 4 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้รายงานผลการดําเนินงาน ของบริษทั ปี 2562 มีดงั นี
กําไรสุทธิ
1,701,821,829 บาท
กําไรสะสมในส่วนทียงั ไม่ได้จดั สรร ณ.วันสินงวด
7,167,246,344 บาท
บริษทั ฯ มีทนุ สํารองตามกฎหมายเป็ น 10% ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามทีก ฎหมายกําหนดแล้ว จึงไม่มี
การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายอีก
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตาํ  กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหัก
สํารองตามกฎหมาย ทัง นี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย นแปลงได้ขนึ อยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน
และแผนงานการลงทุนของบริษทั
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล 2 ครัง และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562 เพิม เติมอีก ซึง บริษทั ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง แรกใน
อัตราหุน้ ละ 0.81 บาท สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรก ของปี 2562 ตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2562 ถึง วันที 30
มิถนุ ายน 2562 รวมเป็ นเงิน 364.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการทีไ ด้รบั ส่งเสริมการลงทุน ซึง เป็ นกิจการทีไ ด้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เมือวันที 19 กันยายน 2562 และเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้
บริษทั ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ เสนอพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจําปี ตามกําหนดเวลาเดิม คือ
วัน ที 24 เมษายน 2563 ได้ และเพือ เป็ น การลดผลกระทบทีอ าจเกิด ขึน กับผู ถ้ ือ หุน้ จากการเลือ นประชุม ดัง กล่า ว
คณะกรรมการจึงได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจําปี ตามมติทปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง ที 4/2563 เมือ วันที 8 เมษายน 2563 ในอัตราหุน้ ละ 1.09 บาท สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลัง
ตัง แต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็ นเงิน 490.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการทีได้รบั
ส่งเสริมการลงทุน ซึง เป็ นกิจการทีไ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล และมีกาํ หนดจ่ายเมือ วันที 7 พฤษภาคม 2563 เป็ น
ผลให้บริษทั จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 เป็ นจํานวนเงินปันผลรวมอัตราหุน้ ละ 1.90 บาท รวมเป็ น
เงินทัง สิน 855 ล้านบาท และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562 เพิม เติมอีก
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
ปี 2562
ปี 2561 จ่ายแล้ว
- กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
1,701.82
1,430.83
- จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
450
450
เงินปันผลระหว่างกาลครัง ที 1 (บาท/หุน้ )
0.81
0.75
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุน้ )
0.85
เงินปันผลระหว่างกาลครัง ที 2 (บาท/หุน้ )
1.09
รวมเงินปันผลประจําปี 2561 (บาท /หุน้ )
1.60
รวมเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครัง ปี 2562 (บาท/หุน้ )
1.90
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิ
50.24%
50.32%
อัตราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีก าํ หนดไว้ของบริษทั
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม ในวาระนีหรือไม่ เมือ ไม่มคี าํ ถามอืน
ใดแล้ว จึงถือว่าทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบการจ่ายเงินระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 เป็ นจํานวนเงินปัน
ผลรวมอัตราหุน้ ละ 1.90 บาท รวมเป็ นเงินทัง สิน 855 ล้านบาท และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562 เพิม เติม
อีก
วาระนีไม่มกี ารลงคะแนน เนืองจากเป็ นวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
( ก่อนเข้าวาระที 5 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
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วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง/ กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ หมวดที 3 ข้อ 21 กําหนดไว้ว่า “ใน
การประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ งไปนัน
อาจได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่ งอีกก็ได้ ” สําหรับในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง นี มีกรรมการทีตอ้ งออกจากตําแหน่ ง
ตามข้อบังคับ 5 ท่าน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

นางมาลี ตัง ใจสนอง
พญ.ยุพา สุนทราภา
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายบุญศักดิN เจียมปรีชา
นางเอมอร ปทุมารักษ์

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง กรรมการทีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง 2 ท่าน คือ
1. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นางเอมอร ปทุมารักษ์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
พร้อมทัง ขอเสนอกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ อกตามวาระ 3 ท่าน คือ
1. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล ดํารงตําแหน่ง กรรมการ
ซึ ง กระบวนการคัด เลือ กผู ด้ ํา รงตํา แหน่ ง กรรมการของบริ ษ ทั ได้ผ่ า นคณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการบริษทั โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการพิจารณาและกลันกรองคั

ดเลือกกรรมการแทนกรรมการทีตอ้ งออกตาม
วาระ ดังนี
1. เปิ ดโอกาสให้ผู ถ้ ือ หุน้ เสนอชือ ผู ท้ ีมีคุ ณสมบัติเหมาะสมสํา หรับตํา แหน่ ง กรรมการ ในระหว่างวันที 1
ธันวาคม 2562 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2562 ซึง ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเข้ามา
2. คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผูซ้ งึ มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาเสนอผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีครบวาระเพือนําเสนอผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง กรรมการ โดยพิจารณาและกลัน กรองจากคุณสมบัติและความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิประสบการณ์ความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบตั ิงานและการอุทิศเวลา
ให้กบั บริษทั ฯ ซึงประวัติบุคคลทีเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ในครัง นีได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว โปรด
พิจารณาจากเอกสารทีไ ด้จดั ส่งให้ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
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อนึ ง ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพือ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ นื
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ ะมีมติแต่งตัง ”
ดังนัน ขอแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า“กรรมการทีเสนอให้เลือกตัง ในคราวประชุมนี ได้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารใน
บริษทั อืนทีป ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษทั ” นัน ไม่มี
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั จึงเสนอให้ทปี ระชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็ นรายบุคคล
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ
เป็ นรายบุคคล
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี/
การออกเสียงลงคะแนน
รายชือกรรมการ
1. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
2.
3.
4.
5.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(คิดเป็ นร้อยละ) (คิดเป็ นร้อยละ) (คิดเป็ นร้อยละ) (คิดเป็ นร้อยละ)
383,137,461
(100)
นางเอมอร ปทุมารักษ์
383,137,461
(100)
นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
383,137,461
(100)
ศ.นพ. ปิ ยะมิตร ศรีธรา
383,137,461
(100)
นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล 383,137,461
(100)
ดังนัน ในปี 2563 จํานวนคณะกรรมการบริษทั 15 ท่าน ดังมีรายนามดังนี
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญLู
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
11. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
4. นายวิชยั กุลสมภพ
12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
13. ศ.นพ. ปิ ยะมิตร ศรีธรา
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ
7. ดร. พจนี พะเนียงเวทย์
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
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สํา หรับอํา นาจกรรมการ ทีจ ะกระทํา การแทนบริษ ทั ฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ท่า นร่ ว มลงลายมือ ชือ และ
ประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมการอิสระ
ก่อนเข้าวาระที 6 ได้มผี ูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 3 ราย จํานวนหุน้ 21,200 หุน้ รวม
เป็ นผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 131 ราย รวมจํานวนหุน้ 383,158,661 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.15
ของจํานวนหุน้ ทีอ อกและเรียกชําระแล้ว
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวว่า ตามข้อบังคับข้อที 32 กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั
ในรู ปของเงิน รางวัล เบียประชุม บํา เหน็ จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลัก ษณะอืน 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 2562 ที
ผ่านมา บริษทั ฯ ได้จ่ายไปดังนี
รายการ

ประจําปี 2562

วงเงิน

ประจําปี 2561

15,000,000

15,000,000

9,432,500

8,970,000

1,704,000

1,946,000

3. ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ

148,000

168,000

4. ค่าเบียประชุมกรรมการชุดย่อยอืน

186,000

298,000

11,470,500

11,382,000

3,529,500

3,618,000

ใช้ไป : 1. ค่าบําเหน็จกรรมการ
2. ค่าเบียประชุมกรรมการและทีป รึกษาคณะกรรมการ

รวม
คงเหลือ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กาํ หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีเข้าร่วมประชุมเป็ นรายครัง ดังนี
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั

จํานวนเงิน

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
1. ค่าเบียประชุม
- ประธานกรรมการ

12,000 บาท/คน/ครัง

- กรรมการ

10,000 บาท/คน/ครัง

2. ค่าเบียบําเหน็จ

จัดสรรตามทีค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกําหนด

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั ได้สอบถามว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ เมือ ไม่มผี ูถ้ อื
หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จึงขอสรุปมติในวาระนีดงั นี
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินไม่เกิน 15,000,000
บาทต่อปี ตามรายละเอียดที นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั กล่าวมา ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี/
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

383,158,661

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ- )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )

(ก่อนเข้าวาระที 7 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม )
วาระที 7 พิจารณาแต่งตัง/ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
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 ฯ คือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5906)
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2561 - 2562)
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4451)
( เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2553 – 2555 )
3. นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒิ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4799)
( ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั )
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แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 ทัง นีให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยมีค่าตอบแทนสําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นเงิน 1,140,000
บาท ทัง นีค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริมทีกาํ หนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี
หน่วย : บาท
ปี 2563 ทีเสนอ

ปี 2562

1,140,000

1,140,000

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 อนุญาตอืน แทนได้
จากนัน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถาม เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ซักถาม จึงขอให้ทปี ระชุม
พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง ผูส้ อบบัญชี และ ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป ระชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง ผูส้ อบบัญชีคือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5906)
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2561 - 2562 )
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 2563 ทัง นีให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
โดยมีค่าสอบบัญชี 1,140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริมทีกาํ หนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 92,500 บาท
มติดงั กล่าวมีผลการออกเสียงดังนี/
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

383,158,661

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

( ร้อยละ 100 )

( ร้อยละ- )

( ร้อยละ - )

( ร้อยละ - )
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ก่อนเข้าวาระที 8 ได้มผี ูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม 1 ราย จํานวนหุน้ 16,500 หุน้ รวม
เป็ นผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง สิน 132 ราย รวมจํานวนหุน้ 383,175,161 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.15
ของจํานวนหุน้ ทีอ อกและเรียกชําระแล้ว
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 : ต้นทุนนํา มันปาล์มทีใ ช้ในการผลิต มีสดั ส่วนเป็ นกีเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนรวมทัง หมด
กรรมการตอบ : ในกระบวนการผลิตขนมปัง เราไม่ใส่นาํ มันปาล์ม
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ต้นทุนของแป้ งสาลีทใี ช้ในการผลิต มีสดั ส่วนเป็ นกีเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนรวมทัง หมด
กรรมการตอบ : บริษทั ใช้แป้ งสาลี ซึง เป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตสินค้า คิดเป็ นประมาณ 1/3 ของต้นทุนการผลิต
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการและพนักงาน ได้ถกู ตัดออกไปทัง หมดเนืองจากสาเหตุใด
กรรมการตอบ : เนืองจากอัตราดอกเบียเงินฝากทีลดลง บริษทั จึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานหาแหล่งลงทุนอืนๆ เพือ เป็ นการออม
เงินแทนการฝากเงินกับบริษทั ดังนัน จึงยกเลิกเงินฝากพนักงาน มีผลตัง แต่สนิ ปี 2562
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ปัจจุบนั เค้ก Madame Marco มีผลประกอบการอย่างไร
กรรมการตอบ : บริษทั ใช้สอื ทางออนไลน์ร่วมกับการขาย ทําให้ยอดขายเติบโตดีขนึ
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ช่วงนีรฐั บาลมีมาตรการให้คนทํางานพักอยู่ทบี า้ นเพือป้ องกันโรคระบาด แต่เราได้ลงทุนใช้ Robot กับ AI
ทํางานทดแทนคนมาก่อนหน้านีแล้ว อยากทราบว่าช่วงทีพ นักงานต้อง Work From Home ตามมาตรการทีร ฐั บาลกําหนดนัน
ส่งผลกระทบกับกําลังการผลิตของเราแค่ไหนและแก้ปญั หาอย่างไร
กรรมการตอบ : ปัจจุบนั บริษทั ใช้ Robot กับ AI เพียงบางส่วนเท่านัน และในช่วงสถานการณ์ COVID- 19 นัน
บริษทั ไม่ได้รบั ผลกระทบ โดยทางฝ่ ายผลิตและฝ่ ายขาย ยังคงทํางานตามปกติ มีเพียงพนักงานทีสาํ นักงานใหญ่บางส่วน
เท่านัน ทีท าํ งานทีบ า้ น
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ในปัจจุบนั บริษทั สหลอว์สนั จํากัด มีสถานะและผลประกอบการเป็ นอย่างไร
กรรมการตอบ : บริษทั ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั สห ลอว์สนั จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ ถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด พบว่ามีเงินฝากธนาคารในปี
2562 จํานวน 365.5 ล้านบาท เพิม ขึน 142.1% อยากทราบว่าในขณะนีบริษทั ได้เตรียมเงินสดไว้เพือ ลงทุนอะไร
กรรมการตอบ : ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และเตรียมเงินไว้จ่ายชําระเจ้าหนีทถี งึ กําหนดชําระ
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ผูถ้ อื หุน้ ถาม : เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จํากัด ก่อตัง เมือ เดือนพฤษภาคม 2551 มี
ส่ว นแบ่ง กํา ไรในปี 2562 ประมาณ 4 ล้า นบาท มีสดั ส่ว นเงิน ลงทุน คงทีคือ 39% แต่ เงิน ลงทุน ตามวิธีส่ว นได้เสียลดลง
ประมาณ 1 ล้านบาท อยากทราบเกิดจากสาเหตุใด
กรรมการตอบ : บริษทั รับรูส้ ่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จํากัด ในสัดส่วน 39%
คิดเป็ นเงิน 4.1 ล้านบาท ในขณะทีบริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ มีการจ่ายเงินปันผล 5.2 ล้านบาท ดังนัน จึงทําให้การรับรู ้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนลดลงอยู่ที 1.1 ล้านบาท
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล พบว่าในปี 2562 มีหุน้ กู ้ ตัวแลกเงิ
z
น หรือตราสารหนีทอี อกโดยบริษทั หรือ
ภาคเอกชนคิดราคาทุนจํานวน 1.15 พันล้านบาท เพิม ขึน 79% อยากทราบว่าเงินลงทุนส่วนนีเป็ นเงินทีลงทุนในหุน้ กูห้ รือตรา
สารหนีทมี คี วามเสีย งแบบใด (Junk Bond หรือ Investment grade Bond)
กรรมการตอบ : บริษทั มีนโยบายให้ลงทุนในหุน้ กูป้ ระเภท Investment grade Bond
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : เงินลงทุนระยะยาว ในบริษทั อเมริกนั ฟู้ด จํากัด และ บริษทั สหชลผลพืช จํากัด ปัจจุบนั 2 บริษทั ดังกล่าว
มีผลประกอบการ ดีขนึ หรือไม่ และแนวทางในการดําเนินการแก้ปญั หาอย่างไร
กรรมการตอบ : ในปัจจุบนั กําลังดําเนินการอยู่
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั มีแนวทางแก้ปญั หาทีเกิดจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 อย่างไร
กรรมการตอบ : ในช่วงทีม กี ารห้ามประชาชนออกจากเคหะสถานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉิน(เคอร์ฟิว) ทางบริษทั
ได้มกี ารบริหารจัดการ การทํางานของฝ่ ายผลิตและฝ่ ายขายให้เป็ นไปตามประกาศของรัฐบาล รวมทัง มีมาตรการต่างๆ ภายใน
โรงงาน นอกจากนียงั มีการตรวจร่างกายเพือ ตรวจหาเชือไวรัสโควิด 19 ของบุคลากรในบริษทั ฯ
สํา หรับ ผู บ้ ริ โ ภค ในสถานการณ์ ที ไ ม่ ส ามารถออกจากบ้า นได้ต ามปกติ ทํา ให้ค วามต้อ งการของผู บ้ ริ โ ภค
เปลียนแปลงไป มีความต้องการซือขนมปังแถวมากขึน แต่ความต้องการซือขนมปังพร้อมทานลดลง และเมือสถานการณ์
กลับมาสู่ภาวะปกติ การซือขนมปังแถวก็ลดลง และการซือขนมปังพร้อมทานมากขึน ดังนัน ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบนั ทีมกี าร
เปลียนแปลงอยู่ต ลอดเวลา บริษทั ฯ ได้จ ดั สิน ค้า ให้ตรงกับความต้อ งการของลู กค้า และทัน ต่ อ การเปลียนแปลงของ
สถานการณ์ และผลกระทบจากทีส ถานทีท ่องเทีย วปิ ด มีผลทําให้รา้ นค้าขายปลีกปิ ด ทําให้บริษทั ฯ ไม่สามารถส่งสินค้าได้
ผูถ้ ือหุน้ ถาม : การเติบโตของธุ รกิจ Food Delivery เช่น Grab, Lineman ส่งผลกระทบต่อ บริษทั หรือ ไม่ มากน้อ ย
เพียงใด
กรรมการตอบ : ธุรกิจ Food Delivery ส่งผลกระทบกับบริษทั น้อย
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : Farmhouse Delivery บริการจัดส่งถึงบ้าน ได้รบั ผลตอบรับอย่างไรบ้าง มียอดขายมากน้อยเพียงใด
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กรรมการตอบ : บริษทั ได้เริมขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เมือเดือนมีนาคม ทีผ่านมา ซึงบริษทั มีการเตรียมแผนนี มา
ตัง แต่ปีทแี ล้ว ได้รบั ผลตอบรับทีดี มีความต้องการของลูกค้าหลากหลายรูปแบบ ทัง ซือไปรับประทานเอง ซือไปเป็ นของแจก
หรือซือไปทําแซนด์วชิ นอกจากนีบริษทั ยังมีการนําเสนอสือ โฆษณาให้ลูกค้ารับรูจ้ ดจําแบรนด์มากยิง ขึน
ผูถ้ ือหุน้ ถาม : บริษทั มีเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทยธนเพิมพูน (TMBUSB) และกองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพบูลย์
(TMBABF) ซึง ได้ยกเลิกกองทุนไปแล้ว เหลืออยู่เท่าใด คาดว่าจะได้รบั ชําระคืนเมือ ไร มีผลขาดทุนหรือไม่
กรรมการตอบ : บริษทั ไม่มกี ารลงทุนในกองทุนดังกล่าว
คําถามในห้องประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ในสถานการณ์โควิด 19 จะมีโอกาสใหม่ๆ สําหรับบริษทั บ้างหรือไม่
กรรมการตอบ : ตัง แต่เกิดสถานการณ์โควิด 19 ทําให้เกิดการเปลีย นแปลงหลายๆ อย่าง โดยบริษทั มองเห็นโอกาสด้านช่อง
ทางการจําหน่ายทางออนไลน์ ซึง บริษทั ได้ทาํ อยู่ก่อนแล้ว จึงเป็ นสัญญาณทีด ี เพราะเนืองจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบนั
ลูกค้ามีความกังวลสูง จึงไม่อยากเดินทางออกจากบ้าน ก็ยงั สามารถสัง ขนมปังทางช่องทางออนไลน์ได้
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : มีความรูส้ กึ ว่าปี น ีหาซือขนมปังประเภท Bun, Donut Cake ได้ค่อนข้างง่ายกว่าปี ก่อนๆ ไม่ทราบว่าเพราะ
อะไร
กรรมการตอบ : ในปี ทผี ่านมา บริษทั ได้มกี ารจัดสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ในบางครัง ทีช นั วางสินค้าว่าง
เนืองจากสิน ค้าจํา หน่ า ยหมดแล้ว แต่ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ทีเกิดขึนในขณะนี ทําให้ความต้องการของผู บ้ ริ โ ภค
เปลีย นแปลงไป จากทีเ คยเดินทาง ก็ไม่สามารถเดินทางได้ ทําให้สนิ ค้าบางชนิดขายไม่ได้ ดังนัน ขึนอยู่กบั จังหวะ และเวลา
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั ได้ส่งออกขนมปังไปต่างประเทศหรือไม่ ประเทศอะไร และยอดขายเป็ นอย่างไร
กรรมการตอบ : ตอนนีบริษทั ได้ส่งสินค้าไปจําหน่ายตามแนวชายแดน เพือจําหน่ายให้กบั ประเทศเพือนบ้าน เช่น พม่า ลาว
กัมพูชา
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : การทีเ ซเว่น อีเลฟเว่นไปเปิ ดสาขาทีป ระเทศเพือ นบ้านนัน บริษทั ได้ประโยชน์อย่างไร
กรรมการตอบ : หากเซเว่น อีเลฟเว่นเพิม โอกาสในการหาช่องทางการจําหน่าย ก็ถอื เป็ นโอกาสทีด กี บั บริษทั
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั มีนโยบาย หรือโครงการเยีย มชมโรงงานประจําปี สําหรับผูถ้ อื หุน้ หรือไม่
กรรมการตอบ : บริษทั ยังไม่มนี โยบายในการเข้าเยียมชมโรงงานขณะนี เนืองจากเป็ นช่วงการระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โควิด 19 ทีต อ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรการ ซึง เป็ นเรืองทีบ ริษทั ฯ ให้ความสําคัญ และเพิม ความเข้มงวดในการตรวจเช็ค
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : เคยมีคาํ แนะนํา หรือ การร้องเรียนเกียวกับ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ หรือไม่ เช่น การหมดอายุ การแพ้อาหาร
จากการบริโภคขนมปัง
กรรมการตอบ : สินค้าของบริษทั มีวนั หมดอายุระบุไว้บนหน้าบรรจุภณั ฑ์ รวมทัง มีการโฆษณาให้ผูบ้ ริโภครับรู ้ ไม่ว่าจะทาง
สือ ออนไลน์ หรือสือ ทางทีวี
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ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั มีการจัดการกับสินค้าทีหมดอายุและถูกส่งคืนอย่างไร
กรรมการตอบ : บริษทั มีการรับคืนสินค้า จากร้านค้าทัว ประเทศ รวมทัง ร้านค้าปลีกต่างๆ เมือสินค้าหมดอายุจะถูกเก็บ
กลับคืนไปยังศูนย์กระจายสินค้า แล้วถูกส่งต่อกลับไปยังโรงงาน ทําการแยกถุงพลาสติก กับขนมปัง ซึง ถุงพลาสติกจะถูกขาย
เพือ รีไซเคิล ส่วนขนมปัง จะมีรา้ นค้าบ่อปลามารับซือ
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั มีการทํา CSR ภายในหรือรอบบริษทั หรือไม่ และมีเป็ นพิเศษในช่วง 2-3 เดือน ทีผ ่านมาหรือไม่
กรรมการตอบ : ช่วงสถานการณ์โควิด 19 บริษทั ฯ ได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปสนับสนุ นบุคลากรทางการแพทย์ ทีดูแลผูป้ ่ วยโรคติด
เชือไวรัสโควิด 19 ตามโรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
วชิรพยาบาล เป็ นต้น รวมเป็ นระยะเวลา 1 เดือนครึง – 2 เดือน
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : กรณีการใช้ผงฟูหรือยีสต์ในผลิตภัณฑ์ เคยมีการปรับสูตรลดปริมาณหรือใช้สงิ ทดแทนเพือ สุขภาพผูบ้ ริโภค
หรือไม่
กรรมการตอบ : ส่วนใหญ่การทีข นมปังขึนฟู เกิดจากกระบวนการหมักบ่มของเนือแป้ ง (Fermentation Process)
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ช่วงนีมกี ระแสของขนมปังจากประเทศมาเลเซีย ยีหอ้ การ์ดีเนีย ซึงเคยทําตลาดในบ้านเรา ทางบริษทั มองว่า
เป็ นการคุกคาม (Threat) และเป็ นอุปสรรคในอนาคตหรือไม่
กรรมการตอบ : ทางบริษทั ได้รบั ทราบข้อมูลนีอยู่บา้ ง ว่ามีการซือขายผ่านทางชายแดน โดยเฉพาะพืนทีติดทางภาคใต้ ซึงทํา
การขายมาเป็ นระยะเวลานานแล้ว และก็ยงั มีการขายผ่านสือ ออนไลน์ดว้ ย ซึง ไม่มผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ แต่อย่างใด
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : อยากทราบความคืบหน้าเรืองการขยายศูนย์กระจายสินค้า
กรรมการตอบ : บริษทั ฯ มีการซือทีด นิ เพือ ก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้าทดแทนการเช่า ซึงมีทงั ในกรุงเทพฯและ
ต่างจังหวัด โดยในปี 2562 ซือทีด นิ ราษฎร์บูรณะ และอุดรธานี ในต้นปี 2563 ซือทีอ ยุธยา และนครราชสีมา
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั ฯทราบข่าวที ปตท. จะไม่ต่อสัญญากับ 7-11 หรือไม่ และมีแผนการขายเพือชดเชยรายได้ทจี ะหายไป
อย่างไร
กรรมการตอบ : เนืองจาก ปตท. ยังมีรา้ นจิฟฟี ซึง เป็ นร้านสะดวกซือทีต งั อยูภ่ ายในปัม ปตท. และเป็ นบริษทั ในเครือ
ของปตท. เอง ซึง ร้านจิฟฟี มสี นิ ค้าของบริษทั ฯ วางจําหน่ายอยู่แล้ว
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั มีแผนจะขยายตลาดไปสู่ CLMV หรือไม่ ถ้ามีกรุณาอธิบายความคืบหน้า
กรรมการตอบ : ยังไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : ปัจจุบนั บริษทั ฯ ใช้อตั รากําลังการผลิตกีเปอร์เซ็นต์
กรรมการตอบ : ปัจจุบนั ใช้กาํ ลังการผลิตที 70%
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ผูถ้ อื หุน้ ถาม : การลงทุนซือหุน้ ในบริษทั สห แคปปิ ตอล ทาวเวอร์ จํากัด จํานวน 10% ให้ผลตอบแทนกีเปอร์เซ็นต์
กรรมการตอบ : การลงทุนในบริษทั สห แคปปิ ตอล ทาวเวอร์ จํากัด เป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีลกั ษณะเป็ น
อาคารสํานักงานให้เช่า ซึง ในปัจจุบนั ยังไม่ได้เริมก่อสร้าง ได้มกี ารคาดการณ์อตั ราผลตอบแทนอยู่ทปี ระมาณ 9-15%
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : เนืองจากตอนนีเทรนสุขภาพกําลังมาแรง จึงอยากทราบว่าจะมีโอกาสเป็ นไปได้หรือไม่ ทีขนมปังโฮลวีต จะมี
แป้ งโฮลวีตมากกว่า 50% เพราะตอนนีแป้ งโฮลวีตน้อยกว่า 30%
กรรมการตอบ : ปัจจุบนั ขนมปังโฮลวีตของบริษทั ฯ มีอยู่ 3 ชนิด คือ โฮลวีตชนิดแผ่น 250 กรัม , 500 กรัม โฮลวีตชนิด
เนือละเอียด และรอยัลโฮลวีต ซึงได้รบั ตราสัญลักษณ์กลุ่มอาหารทางเลือกสุขภาพ การใส่แป้ งโฮลวีตนัน บริษทั ฯ ทดสอบ
แล้วว่ามีปริมาณทีเหมาะสมทัง ด้านคุณภาพ และความชอบของผูบ้ ริโภค อีกทัง ยังมีสินค้า โฮลวีตใหม่หลายชนิด ทีเพิม
ปริมาณเนือโฮลวีตมากขึน ซึง กําลังจะออกสู่ตลาด
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั เตรียมงบสําหรับการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยไว้เท่าไร
กรรมการตอบ : การลงทุนในศูนย์กระจายสินค้านัน มีตน้ ทุนอยู่ 2 ส่วน คือทีดิน และ การก่อสร้างอาคาร ซึงราคาทีดินและ
ราคาอุปกรณ์ก่อสร้างขึนอยู่กบั แต่ละช่วงเวลาทีทาํ การซือขายในขณะนัน ซึงโดยภาพรวมการสร้างศู นย์กระจายสินค้าใช้
งบประมาณอยู่ที 10 ล้านกว่าบาท
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั มีสดั ส่วนการขายในแต่ละภูมภิ าคเท่าไร
กรรมการตอบ : กรุงเทพฯ.และปริมณฑล สัดส่วนการขายอยู่ที 40% และอีก 60% เป็ นสัดส่วนของการขายในภูมภิ าคต่างๆ
ผูถ้ อื หุน้ ถาม : บริษทั ได้ลงทุนในหุน้ กูก้ ารบินไทยหรือไม่
กรรมการตอบ : บริษทั ไม่มกี ารลงทุนดังกล่าว
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั : ขอขอบคุณสําหรับคําถามและคําแนะนําของผูถ้ อื หุน้
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เมือ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแล้ว
ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.

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

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