รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้จดั ให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่
22 เมษำยน 2562 เวลำ 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติคุม้ คำ เชียงใหม่ เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่ ำครัง่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เลขำนุ กำรบริษัท ทำหน้ำที่เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรประชุ ม กล่ำวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และ
ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ ม และแนะนำกรรมกำรบริ ษัท ผูบ้ ริ หำร ผูส้ อบบัญชี ที่ ปรึกษำกฎหมำย และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
ตำมลำดับ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษทั
1. นำยไกรฤทธิ์
บุณยเกียรติ
2. นำยพิชยั
คชมิตร

3. นำงสำวมรกต
4. นำยวรพงศ์
5. นำยองอำจ
6.
7.
8.
9.

นำงจิรำพร
นำงศุรำภรณ์
นำยอนุ ชำ
นำยชัยยศ

ผูบ้ ริหาร
1. นำยวีระ
2. นำยโกวิทย์
ผูส้ อบบัญชี
1. นำยวิเชียร
2. นำยปฏิญญำ

ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
กรรมกำรอิสระ
กิตติคุณชัย
รองประธำนกรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำรบริหำร
นันทำภิวฒ
ั น์
ป ร ะ ธ ำ น ก ร ร ม ก ำ ร ส ร ร ห ำ แ ล ะ พิ จ ำ ร ณ ำ ค่ ำ ต อ บ แ ท น /
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ
กิตติคุณชัย
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กิตติคุณชัย
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประสำทงำมเลิศ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ดำรงมณี
กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
สันติวงษ์
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
นพวัฒนำกำร
สิทธิยศ

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด

กิ่งมนตรี
ว่องไว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นำยชำติพร
2. นำงสำวศรัญญำ

บำรมี
ศิรินิติกรณ์

บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน
1. นำยสุทธิพล
2. นำยปณิธำน

ภุมรินทร์
อัครศรีประไพ

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
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นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เลขำนุ กำรบริษัท รำยงำนให้ที่ประชุ มทรำบว่ำ บริษัทได้เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุ มในครั้งนี้ ให้ผูถ้ ือหุน้ รับทรำบ 3 ช่ องทำง โดยกำรส่ งหนั งสื อเชิญประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุน้
ทำงไปรษณีย์ ประกำศโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์ และแจ้งรำยละเอียดกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท จำกนั้น ได้เชิญ
อำสำสมัครผูถ้ ือหุน้ 2 ท่ำน คือ นำงอัญชลี แก้วเขียว และ นำงศศิธร แก้วธิ เป็ นพยำนในกำรตรวจสอบกำร
นับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง และได้รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบถึงวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่ำ ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุน้ ที่
ตนถืออยูโ่ ดยถือว่ำ 1 หุน้ มี 1 เสียง
2. กำรลงมติในแต่ละวำระให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้ น
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจำกคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม ส่วนที่
เหลื อจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสี ยงเห็นด้วยในวำระนั้ น ๆ สำหรับผูถ้ ื อหุน้ ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนนภำยหลังเสร็จสิ้ นกำรประชุม
3. กรณีผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนน
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะ เนื่ องจำกบริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ แล้ว
4. จำนวนผูถ้ ื อหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ และคะแนนเสี ยงในแต่ ละวำระอำจไม่เท่ ำกัน เนื่ องจำกอำจมีผูถ้ ื อหุน้ หรื อ
ผูร้ บั มอบฉันทะมำประชุมเพิ่มเติม
5. มติของที่ประชุม ในกรณีปกติ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้นวำระที่ 6 ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมำประชุ ม และวำระที่ 8 ต้องผ่ ำนกำรอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ต้องกำรสอบถำม ขอให้ยกมือขึ้ น เมื่อประธำนอนุ ญำตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ นำมสกุล และแจ้งว่ำเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบฉันทะ
และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบว่ำเพื่อเสริมสร้ำง กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องสิทธิและควำมเท่ำเทียม
กันของผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้ประกำศให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรและกำรให้สิทธิผู ้
ถือหุน้ เสนอวำระเพื่อบรรจุเป็ นวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 โดยผ่ำนไปยัง ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลำคม 2561 โดยให้ระยะเวลำผูถ้ ือหุน้ เสนอรำยชื่อกรรมกำร
และวำระได้จนถึงวันที่ 28 ธันวำคม 2561 ซึ่งพบว่ำไม่มีผูใ้ ดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวำระเพื่อบรรจุเป็ น วำระในกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ แต่อย่ำงใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำวำระต่ำงๆ ตำมที่ได้แจ้งไปตำมหนังสือ
เชิญประชุม
นำยไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธำนกรรมกำร เป็ นประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมและมอบหมำยให้เลขำนุ กำรบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำมีผูถ้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
จำนวน 43 รำย รวมจำนวนหุน้ ได้ 306,116,500 หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจำนวน1,088 รำย รวมจำนวนหุน้ ได้
20,021,400 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทั้งที่มำด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุ มทั้งสิ้ นจำนวน 1,131 รำย
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รวมจำนวนหุน้ ได้ 326,137,900 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.8460 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ ำยได้ท้งั หมด 430,000,000
หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุ มตำมข้อบังคับของบริษัท จึง ขอเปิ ดกำรประชุ มเพื่อ พิจำรณำเรื่ องต่ ำง ๆ ตำมระเบี ยบวำระ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร แจ้งต่อที่ประชุ มว่ำ บริษัทได้จดั ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2561 สำเนำรำยงำนกำรประชุ ม สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 ปรำกฏใน
หนังสือเชิญประชุมหน้ำ 9-20 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
ประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่มีผูใ้ ดสอบถำม ประธำนฯ
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 โดยวำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบั รองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

326,459,100
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100
-

หมายเหตุ: ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 1 มีผูถ้ ือหุน้ ที่มำเข้ำร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 3 รำย ทำให้มี
จำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 1 เท่ำกับ 1,134 รำย มีจำนวนหุน้ รวม
ทั้งหมด 326,459,100 หุน้
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร แจ้ง ต่ อที่ ประชุ มว่ำ ปี 2561 เป็ นปี แห่งกำรเตรี ยม
ควำมพร้อมภำยในบริษัททุกส่วนงำนไม่ว่ำกำรนำเงินที่ได้จำกกำรระดมทุนไปติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิต
กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในภำคกำรเกษตรเพื่อให้วตั ถุ ดิบผลผลิตต่อไร่สูงขึ้ นและมี วตั ถุ ดิบอย่ำงสมำ่ เสมอ สอดรับกับ
กำลังกำรผลิตที่มำกขึ้ นรวมถึงกำรบริหำรให้ตน้ ทุนทำงกำรเงินลดลง ผลกำรดำเนิ นงำนปี 2561 ของบริษัทและบริษัท
ย่อย มีดงั นี้
1. รำยได้รวมในปี 2561 เท่ำกับ 1,838 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ น 151 ล้ำนบำทหรือคิดเป็ น 9% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน
2. กำไรสุทธิในปี 2561 เท่ำกับ 56 ล้ำนบำท ลดลง 61 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น 52% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน แม้ว่ำบริษัทและบริษัทย่อยมี ปริมำณกำรขำยในปี 2561 เพิ่มขึ้ น 9,273 ตันหรือคิดเป็ น 21%
เมื่อเทียบกับของปี ก่อน อย่ำงไรก็ตำมเนื่ องจำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้ นส่งผลต่อกำรรับรูร้ ำยได้ กำไรขั้นต้นและอัตรำกำร
ทำกำไรขัน้ ต้นลดลง
สำหรับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของปี 2561 ได้แก่
3

1. รำยได้จำกกำรขำยข้ำวโพดหวำนแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปทำงกำรเกษตรอื่น ๆเพิ่มขึ้ นเนื่ องจำกมี
คำสัง่ ซื้ อเพิ่มของลูกค้ำเดิ ม และคำสัง่ ซื้ อจำกลูกค้ำใหม่โดยเฉพำะสิน ค้ำข้ำวโพดหวำนบรรจุกระป๋องและบรรจุถุง
สุญญำกำศ ในเขตทวีปเอเชียและยุโรป
2. รำยได้จำกกำรขำยอื่นเพิ่มขึ้ น 14 ล้ำนบำทหรือ 16 % เนื่ องจำกบริษัทมีกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโพด
หวำนเพิ่มขึ้ นเพื่อรองรับตำมแผนกำรผลิต จึงมีกำรขำยเมล็ดพันธุใ์ ห้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกเพิ่มมำกขึ้ นและมีรำยได้จำก
เปลือกซังเพิ่มตำมเช่นกัน
3. บริษัทมีรำยได้อื่นลดลง 32 ล้ำนบำท เนื่ องจำกในปี 2561 สภำวะอัตรำค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้ นทำให้
บริษัทมีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิเท่ำกับ 8 ล้ำนบำท
4. ต้น ทุ น ขำยและอัต รำก ำไรขั้น ต้น ถึ ง แม้ว่ ำ บริ ษั ท ได้มี ก ำรติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจัก รให้ใ ช้ง ำนได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมวัตุดิบอย่ำงสมำ่ เสมอเป็ นผลให้ตน้ ทุนกำรผลิตต่อหน่ วยเริ่มลดลงบ้ำง
แต่อย่ำงไรก็ตำมกำไรขัน้ ต้นลดลงเท่ำกับ 47 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็ น 15 % เมื่อเทียบกับปี ที่แล้วโดยสำเหตุหลัก
เกิดจำกสภำวะอัตรำค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง และมีรำยได้ต่อหน่ วยที่ลดลงเล็กน้อย
5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ลดลงเท่ำกับ 11 ล้ำนบำท คิดเป็ น 13% เมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่แล้วเนื่ องจำก
ค่ำที่ปรึกษำหรือค่ำบริกำรอื่นในกำรเข้ำตลำดหลักทรัพย์ลดลง
6. ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงเท่ ำกับ 22 ล้ำนบำท คิดเป็ น 87 % เมื่อเปรียบเทียบกับงบประจำปี ของปี ที่
แล้วเกิดจำกบริษัทนำเงินที่ได้รบั จำก IPO ส่วนหนึ่ งชำระคืนเงินกูจ้ ำกสถำบันทำงกำรเงิน ประกอบกับมีกำรใช้เงินทุน
หมุนเวียนภำยในมำกขึ้ นจึงลดกำรใช้วงเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินลง ส่งผลให้ตน้ ทุนทำงกำรเงินลดลงอย่ำงมี
นัยสำคัญ
7. อัตรำส่วนสภำพคล่องลดลง จำกปี ก่อนคือ ปี 2560 จำนวน 3.57 เท่ำ ปี 2561 จำนวน 1.71 เท่ำ
เนื่ องมำจำกบริษัทมีกำรใช้วตั ถุดิบ ภำชนะบรรจุ และปั จจัยกำรผลิตที่สูงขึ้ นจำกกำรที่บริษัทมีกำรผลิตช่วงไตรมำสที่ 4
เพิ่มขึ้ นเมื่อเทียบกับปี ก่อนจึงทำให้มีเจ้ำหนี้ กำรค้ำดังกล่ำวสูงขึ้ น
นอกจำกนี้ บริษัทให้ควำมสำคัญแก่กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นอย่ำงมำก โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิให้
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนั กงำน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่ งของที่ ไม่สมควร เกินปกติวิสัยจำก
ผูเ้ กี่ยวข้องในกิจกำรของบริษัท รวมถึงไม่จ่ำยเงินตำมที่ถูกเรียกร้อง เสนอจะให้เงิน หรือผลประโยชน์ สิ่งของ ให้กบั
บุคคล/นิ ติบุคคลที่ร่วมทำธุ รกิจด้วย หรือหน่ วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็ นกำรดำเนิ นกำรโดยตรงหรือโดยอ้อม
เพื่อให้มีกำรตอบแทนปฏิบตั ิที่เอื้ อประโยชน์ต่ อกัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ให้หรือรับตำมจำรีตประเพณี หรือตำมเทศกำล
ของแต่ละท้องถิ่น และตำมที่สมควร
ประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้
ผูถ้ ือหุน้ ชื่อนำยธำนิ นทร์ งำมวิทยำพงศ์ มำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมดังนี้
1.รำยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมำจำกกำรรับจ้ำงผลิตใช่หรือไม่ และกำไรต่อหน่ วยของสินค้ำรับจ้ำงผลิตและ
แบรนด์ของตนเองอย่ำงใดสูงกว่ำ
นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้ชี้แจงว่ำ ก่อนหน้ำนี้ ในช่วงเวลำ 5 ปี ที่ผ่ำนมำทำง
บริษัทได้รบั ผลิตตำมคำสัง่ ลูกค้ำเป็ นส่วนใหญ่แต่หลังจำกนั้นบริษัทเริ่มชูนโยบำยสร้ำงแบรนด์ของตนเองซึ่งในปี ที่ผ่ำนมำ
สัดส่วนรับจ้ำงผลิตต่อแบรนด์ของตนเองเท่ำกับ 80:20 โดยเริ่มขึ้ นจำกร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 20 โดยให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
ว่ำในหลำยๆ ประเทศบริษัทเริ่มใช้แบรนด์ของตนเองและในประเทศที่สำคัญ ๆ บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
(แบรนด์ KC)ไว้แล้วซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในแต่ละประเทศประมำณ 500,000 บำท โดยบริษัทได้ดำเนิ นกำรจดทะเบียนไว้แล้ว
เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรสร้ำงแบรนด์ของตนเอง
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ส่วนกำรขำยในประเทศที่ลูกค้ำได้นำสินค้ำเข้ำห้ำงสรรพสินค้ำโดยปกติลูกค้ำมักจะใช้แบรนด์ของลูกค้ำเอง
เมื่อเรำเริ่มเข็มแข็งขึ้ นจึงเริ่มใช้แบรนด์ของตนเอง จะเห็นได้ว่ำในระยะเวลำ 2 – 3 ปี ที่ผ่ำนมำเริ่มจำกร้อยละ 1-2 จน
ปั จจุบนั ถึงร้อยละ 20 แล้ว และในอนำคตบริษัทมีควำมตั้งใจว่ำจะดำเนิ นกำรให้ถึงร้อยละ 30
สำหรับกำไรต่อหน่ วยของสินค้ำแบรนด์ของตนเองที่ขำยปลีกในประเทศจะสูงกว่ำสินค้ำที่รบั จ้ำงผลิต
2.บริษัทจะดำเนิ นกำรอย่ำงไรให้รำยได้ที่เพิ่มขึ้ นสัมพันธ์กบั กำรเพิ่มของกำไร
นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้ชี้แจงว่ำ จำกรำยได้ปี 2561ที่สูงขึ้ นกว่ำปี ที่ผ่ำนมำ
เนื่ องจำกบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรผลิตที่สูงขึ้ นจำกกำรที่ติดตั้งเครื่องจักร แต่เนื่ องจำกค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำเกินไปจำก
ปี 2560 โดยอัตรำแลกเปลี่ยนประมำณ 33- 34 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ส่วนในปี 2561อัตรำแลกเปลี่ยนประมำณ
31 บำทกว่ำต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสิ่งที่ทำงบริษัทได้ดำเนิ นกำรคือส่งสัญญำณไปยังภำครัฐให้ช่วยรักษำเสถียรภำพของ
ค่ำเงินบำท ในขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนิ นกำรป้ องกันควำมเสี่ยงโดยทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (FX
Forward Contract) ร้อยละ 70 ของคำสัง่ ซื้ อ
นำยธำนิ นทร์ งำมวิทยำพงศ์ จึงได้สอบถำมเพิ่มเติ มประเด็ นเรื่ องค่ำเงินบำทว่ำบริษัทไม่สำมำรถแก้ไข
ประเด็นนี้ ได้จึงต้องปล่อยให้เป็ นไปตำมสภำวะค่ำเงินบำทของประเทศใช่หรือไม่
นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้ชี้แจงว่ำบริษัทได้หำแนวทำงโดยเริ่มเปลี่ยนกำรขำย
ด้วยสกุลเงินเหรียญสหรัฐไปเป็ นเงินสกุลอื่นที่ไม่มีควำมผันผวนมำกในขณะนี้ เช่น เงินเยน ยูโร หรือแม้แต่เงินบำท แต่
อย่ำงไรก็ตำมเงินบำทก็ยงั ไม่มีเสถียรภำพมำกนัก จึงกระจำยควำมเสี่ยงไปยังเงินสกุลเยนและยูโรบ้ำง
3.สัดส่วนยอดซื้ อวัตถุ ดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่แสดงไว้ในรำยงำนประจำปี แสดงว่ำต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์แพงกว่ำ
ข้ำวโพดใช่หรือไม่
นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้ชี้แจงว่ำ บรรจุภัณฑ์เป็ นต้นทุ นที่แพงที่สุดสำหรับ
ธุ รกิจของบริษัทซึ่งเมื่อเทียบกันกับวัตถุ ดิบเป็ นสัดส่วนประมำณ 35 % ส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์(กระป๋อง ถุ ง กล่อง ฉลำก)
ประมำณ 40% ของต้นทุนรวม บริษัทจึงให้ควำมสำคัญใน 2 ส่วนนี้ เป็ นอย่ำงมำกโดย 1. ให้มีวตั ถุดิบเข้ำสู่กระบวนกำร
ผลิตอย่ำงสมำ่ เสมอ 2. ภำชนะบรรจุ กระป๋อง ถึงแม้ว่ำปั จจุบนั บริษัทได้ซอต
ื้ ำ่ กว่ำรำคำเฉลี่ยในตลำด ส่วนหนึ่ งเป็ นเรื่อง
ของบริษัทผูผ้ ลิตกระป๋องเกี่ยวกับกำรนำเข้ำเหล็กซึ่งในประเทศไทยควบคุมไม่ได้ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำค่ำเงินบำทแข็ง
จึงยังไม่มีกำรขึ้ นรำคำของค่ำบรรจุภณ
ั ฑ์ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทก็มีกำรควบคุมติดตำมอย่ำงใกล้ชิดอยูต่ ลอดเวลำ
ประธำนฯ มอบหมำยให้เลขำนุ กำรแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ วำระนี้ เป็ นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีแล้ว
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ งบกำรเงินรอบปี บัญชีสนสุ
ิ้ ด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีแล้ว มีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2561
หน้ำ 141-212 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบกำรเงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
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จำกนั้นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่มีผูใ้ ดสอบถำม
ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ ประชุ มพิ จ ำรณำอนุ มัติ งบกำรเงิ นรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 ที่ ผ่ ำ น
กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยวำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิงบกำรเงินรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

326,892,534
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100
-

หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 3 มีผูถ้ ือหุน้ ที่มำเข้ำร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 8 รำย ทำให้มี
จำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 3 เท่ำกับ 1,142 รำย มีจำนวนหุน้ รวม
ทั้งหมด 326,892,534 หุน้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2560
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จำกผลกำรดำเนิ นงำนในปี 2561
บริษัทมีกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 56,661,551 บำท เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่ ง
ไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรอง
ตำมกฎหมำยจำนวน 2,900,000 บำท คิดเป็ นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำกงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ซึ่งเป็ นจำนวนที่ครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
ตำมที่บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และสำรองต่ำง ๆ
ทุกประเภทตำมกฎหมำย บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็ นเงินปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 0.10 บำท เป็ นเงิน
จำนวน 43,000,000 บำท คิดเป็ นร้อยละ 79.98 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 หลังหักทุนสำรองตำมกฎหมำย
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) โดยเงินปั นผลดังกล่ำวจ่ำยจำกกำไรสุทธิที่ได้รบั ยกเว้นภำษี จำกสิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำร
ลงทุน (BOI) จึงไม่สำมำรถเครดิตภำษีได้
ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561 ในอัตรำหุน้ ละ 0.05 บำท เป็ นเงิน
จำนวน 21,500,000 ล้ำนบำท สำหรับผลประกอบกำรระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2561
และบริษัทจะจ่ำยเงินปั นผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบกำรของบริษัท จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ในอัตรำหุน้ ละ
0.05 บำท เป็ นจำนวน 21,500,000 ล้ำนบำท โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ใน
วันที่ 2 พฤษภำคม 2562 และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562
จำกนั้นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่มีผูใ้ ดสอบถำม
ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดสรรกำไรสุทธิเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปั นผล
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สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2561 โดยวำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

326,902,534
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

10000
-

หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 4 มีผูถ้ ือหุน้ ที่มำเข้ำร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 รำย ทำให้มี
จำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 4 เท่ำกับ 1,143 รำย มีจำนวนหุน้ รวม
ทั้งหมด326,902,534 หุน้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยวรพงศ์ นันทำภิวฒ
ั น์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยวรพงศ์ นั น ทำภิ วัฒ น์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ ำ
เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมกำร
ต้องออกจำกตำแหน่ งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่ งในสำม (1/3) และกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ งในวำระนี้ อำจได้รบั เลือกกลับ
เข้ำมำดำรงตำแหน่ งอีกก็ได้ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 คณะกรรมกำรได้ทำกำรจับสลำกแล้ว มีกรรมกำรที่
ต้องออกตำมวำระจำนวน 3 ท่ำน คือ
1) นำยองอำจ
กิตติคุณชัย
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2) นำยอนุ ชำ
ดำรงมณี
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
3) นำยชัยยศ
สันติวงษ์
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
จำกนั้น กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน ได้ออกจำกห้องประชุมชัว่ ครำว เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผู ้
ถือหุน้ สอบถำมและออกเสียงลงคะแนนได้อย่ำงอิสระ
คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระทั้ง 3
ท่ำน กลับเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ ง เนื่ องจำกได้พิจำรณำประวัติและประสบกำรณ์ของกรรมกำรที่พน้ จำก
ตำแหน่ งตำมวำระแล้ว เห็ นว่ ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ ำนเป็ นผูท้ ี่ มี คุ ณสมบัติ ครบถ้วน ไม่มี ลักษณะต้องห้ำมแต่ งตั้งให้เป็ น
กรรมกำรตำมกฎหมำย และได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมระมัดระวัง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระและ
ได้รบั กำรเสนอชื่อเข้ำดำรงตำแหน่ งอีกวำระหนึ่ ง ปรำกฏอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุม หน้ำ 21 - 23
วาระที่ 5

จำกนั้นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้
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ในวำระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ ชื่อนำงสำวศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ ์ มำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมดังนี้
ขอทรำบหลัก เกณฑ์ใ นกำรคัด เลื อ กกรรมกำร ว่ ำ ทำไมจึ งเลื อ กสรรกลับ มำด ำรงต ำแหน่ ง ตำมเดิ ม
กระบวนกำรเลือกสรรเป็ นอย่ำงไร มีผสู ้ มัครหรือมีท่ำนอื่นที่เลือกไว้หรือไม่
นำยวรพงศ์ นันทำภิวฒ
ั น์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ว่ำ
ทำงตลำดหลักทรัพย์ได้กำหนดคุณสมบัติและบทบำทของกรรมกำรไว้เช่นนำยอนุ ชำ ดำรงมณี ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระ
และเป็ นผูม้ ีควำมรูป้ ระสบกำรด้ำนบัญชีจึงได้รบั กำรเลือกสรรมำตั้งแต่ตน้ ส่วนในกำรประชุมในครั้งนี้ บริษัทก็ได้เปิ ด
โอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมเข้ำมำเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็ นกรรมกำรของบริษัท แต่ไม่มีผูใ้ ด
เสนอรำยชื่อเข้ำมำแต่อย่ำงใด จึงเสนอให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ งอีกวำระหนึ่ งเนื่ องจำกที่ผ่ำนมำกรรมกำรก็ได้ปฎิบตั ิ
หน้ำที่ได้เป็ นอย่ำงดี
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถำมเพิ่มเติม
ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ พน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระ
ประจำปี 2562 โดยวำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยพิจำรณำแต่งตั้งเป็ นรำยบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมกำรที่ พน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระประจำปี 2562 จำนวน
3 ท่ำน คือ 1) นำยองอำจ กิตติ คุณชัย 2) นำยอนุ ชำ ดำรงมณี 3) นำยชัยยศ สันติ วงษ์ กลับเข้ำดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ ง ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
5.1 นำยองอำจ กิตติคุณชัย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

326,954,934
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100
-

หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 5.1 มีผูถ้ ือหุน้ ที่มำเข้ำร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 รำย ทำให้มี
จำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 5.1 เท่ำกับ 1,145 รำย มีจำนวนหุน้
รวมทั้งหมด 326,954,934 หุน้
5.2 นำยอนุ ชำ ดำรงมณี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

326,962,634
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100
-

หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 5.2 มีผูถ้ ือหุน้ ที่มำเข้ำร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 รำย ทำให้มี
จำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 5.2 เท่ำกับ 1,146 รำย มีจำนวนหุน้
รวมทั้งหมด 326,962,634 หุน้
5.3 นำยชัยยศ สันติวงษ์
เห็นด้วย
327,209,334 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
บัตรเสีย
- เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100
-

หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 5.3 มีผูถ้ ือหุน้ ที่มำเข้ำร่วมประชุ มฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 รำย ทำให้มี
จำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 5.3 เท่ำกับ 1,147 รำย มีจำนวนหุน้ รวม
ทั้งหมด 327,209,334 หุน้
ประธำนฯ เชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนที่ได้รบั กำรแต่งตั้งกลับมำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ งกลับเข้ำ
ห้องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยวรพงศ์ นันทำภิวฒ
ั น์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยวรพงศ์ นั น ทำภิ วัฒน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำ ตอบแทน แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ ำ
เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมกำรมี
สิทธิได้รบั ค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบี้ ยประชุม บำเหน็ จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจำรณำ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ ซึ่งได้
พิจำรณำถึ งควำมเหมำะสมของกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรให้สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิ ดชอบที่ ได้รับ
มอบหมำย และเทียบเคียงกับธุ รกิจประเภทและขนำดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ พิจำรณำ
อนุ มตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 เท่ำกับปี ที่ผ่ำนมำโดยไม่มีผลประโยชน์อื่น ดังนี้
ตาแหน่ง

ค่าเบี้ ยประชุมปี 2562

คณะกรรมกำรบริษัท
- ประธำนกรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
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65,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง
30,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง
20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง
15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง
20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง

ตาแหน่ง
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำร
- ประธำนกรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรบริหำร

ค่าเบี้ ยประชุมปี 2562
15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง
20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง
15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง
20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง
15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง

หมายเหตุ :
 กรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร กำรดำเนิ นธุรกิจของบริษัทที่ได้รับรำยได้ประจำ
จำกบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รบั ค่ำเบี้ ยประชุม
 กำหนดเบี้ ยประชุมกรรมกำร ประจำปี 2562 เป็ นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บำท
จำกนั้นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้
ในวำระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ ชื่อนำงสำวศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ ์ มำประชุมด้วยตนเองสอบถำมดังนี้
1.ค่ำตอบแทนที่ปรำกฏในตำรำงคือต่อครั้งต่อคนใช่หรือไม่
2.มีกำรประชุมกี่ครั้งต่อปี และใช้เวลำในกำรประชุมนำนเท่ำไหร่
3.กรรมกำรแต่ ละท่ ำ นต้อ งใช้เวลำหำข้อ มูล ก่ อ นมำประชุ ม หรื อไม่ หรื อ เป็ นเงิน ประจ ำที่ จ ะได้รับ ใน
ตำแหน่ งอยูแ่ ล้ว และขอให้พิจำรณำว่ำอัตรำค่ำตอบแทนดังกล่ำวสูงไปหรือไม่
นำยวรพงศ์ นันทำภิวฒ
ั น์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ชี้แจงว่ำค่ำตอบแทนที่กำหนด
คืออัตรำต่อครั้งกำรประชุมต่อคน โดยมีกำรประชุม 4 ครั้งต่อปี ใช้เวลำในกำรหำรือและประชุมที่บริษัทประมำณ 1 วัน และ
ค่ำตอบแทนนี้ คือค่ำเบี้ ยประชุมโดยไม่มีค่ำตอบแทนอื่นซึ่งจะได้รบั เมื่อมำประชุมตำมที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกรรมกำรแต่ละ
ท่ำนต้องมำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ตำมบทบำทและหน้ำที่ ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนนี้ อ้ำงอิงจำกผลสำรวจเทียบเคียงกับ
ธุรกิจประเภทและขนำดใกล้เคียงกับบริษัท
ในวำระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ ชื่อนำยวีรชัย ตันอำรีย์ มำประชุมด้วยตนเองได้สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ
เบี้ ยประชุมกรรมกำรเป็ นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บำทถ้ำประชุมปี ละ 4 ครั้ง แสดงว่ำประชุมประมำณ
ครั้งละ 700,000 บำท และสอบถำมว่ำมีกรรมกำรกี่ท่ำน ใช้เวลำในกำรประชุมเท่ำไหร่ ถ้ำหำกกรรมกำร 5 ท่ำนแสดงว่ำได้
ค่ำเบี้ ยประชุมคนละแสนกว่ำบำทใช่หรือไม่
นำยวรพงศ์ นันทำภิวฒ
ั น์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ชี้แจงว่ำกำรประชุมกำหนดไว้
4 ครั้งโดยระยะเวลำที่กรรมกำรใช้ที่บริษัทประมำณ 7 – 8 ชัว่ โมงเพื่อสอบถำมและพิจำรณำวำระต่ำง ๆ
เลขำนุ กำรบริ ษัท ได้ให้ขอ้ มูลผูถ้ ื อหุน้ เพิ่มเติ มว่ำบริษัทมีกรรมกำรบริ ษัท 9 ท่ ำน หำกกรรมกำรท่ ำนใดมี
รำยได้ประจำอยูแ่ ล้วจะไม่ได้รบั ค่ำเบี้ ยประชุม ดังนี้ บริษัทมีกรรมกำรที่จะได้รบั เบี้ ยประชุมคือ 5 ท่ำน
นำยวีระ นพวัฒนำกร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี และกำรเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ กรรมกำรที่ มีสิทธิ ได้รับเบี้ ย
ประชุ มจะได้รบั เบี้ ยต่อครั้งตำมอัตรำที่แสดงไว้ในสไลด์ (ตำรำงค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2562 ตำมจดหมำยเชิญประชุ ม)
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เช่น หำกอัตรำเบี้ ยประชุ มครั้งละ 30,000 บำท มำประชุ ม 1 ครั้งก็ได้รับ 30,000 บำท หำกมำประชุ ม 4 ครั้งก็ได้รับ 4
ครั้ง คูณ 30,000 บำท ไม่ได้หมำยควำมว่ำ นำ 3,000,000 ล้ำนบำทมำหำรด้วยจำนวน 4 ครั้งต่อปี อย่ำงไรก็ตำมอำจมี
ประชุมมำกกว่ำ 4 ครั้งก็เป็ นได้ ทั้งนี้ ก็จะได้รบั ตำมอัตรำที่ระบุไว้ตำมจำนวนครั้งที่มำประชุ มแต่ไม่เกิน 3,000,000 บำท
ต่อปี
และในวำระนี้ มีผูถ้ ื อหุน้ ชื่อ นำงศรี สวำท ประสิ ทธิ์ วรเวทย์ มำประชุ มด้วยตนเอง ได้เสนอให้ที่ประชุ มลด
ค่ำใช้จ่ำยลงในภำวะเช่นนี้
นำยวรพงศ์ นั นทำภิวฒ
ั น์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ชี้แจงว่ำคณะกรรมกำรได้
ศึกษำและเทียบเคียงกับบริษัทต่ำง ๆ มำแล้วและได้พิจำรณำควำมเหมำะสมแล้วและบริษัทก็ไม่ได้ประสบผลขำดทุนถึงแม้
ผลตอบแทนจะตำ่ กว่ำเป้ ำหมำยที่วำงไว้ไปบ้ำง จึงได้กำหนดและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำคงค่ำตอบแทนไว้
ตำมที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม
เมื่ อไม่ มี ผู ้ใดสอบถำมเพิ่ มเติ ม ประธำนฯ จึ งเสนอให้ที่ ประชุ มพิ จำรณำอนุ มัติ ก ำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2562 โดยวำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มมีมติอนุ มัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 ตำมที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

327,209,334
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวน

100
-

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยพิชยั คชมิตร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยพิชยั คชมิตร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและ
กำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีของบริษัททุกปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2562 เนื่ องจำกมีมำตรฐำนกำรทำงำนที่ ดี ปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ และมีควำมเป็ น
อิสระในกำรทำงำน คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2562
ดังนี้
1) นำยวิเชียร กิ่งมนตรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 3977 หรือ
2) นำยประสิทธิ์ เยือ่ งศรีกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 4174 หรือ
3) นำยสง่ำ โชคนิ ติสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 11251
วาระที่ 7
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และก ำหนดค่ ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2562 ของบริ ษั ทเป็ นจ ำนวน 2,600,000 บำท เท่ ำกับปี ก่ อน และ
รับทรำบค่ำสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บำท ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด และผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอข้ำงต้นไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหำร
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
จำกนั้ นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุน้ สอบถำมประเด็ นที่ เกี่ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่มีผูใ้ ดสอบถำม
ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2562 โดย
วำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิ แต่งตั้งนำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตเลขที่ 3977
หรือ นำยประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 4174 หรือ นำยสง่ำ โชคนิ ติสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำต
เลขที่ 11251 จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่ำ
สอบบัญชี ประจำปี 2562 ของบริ ษัทเป็ นจำนวน 2,600,000 บำท และรับทรำบค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2562 ของ
บริษัทย่อยจำนวน 200,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

327,209,334
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100
-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำรเป็ นผูร้ ำยงำนในวำระนี้
นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่ องด้วยบริษัทฯ ได้เห็นถึงโอกำส
และช่องทำงในกำรทำธุรกิจที่หลำกหลำยขึ้ น คณะกรรมกำรบริษัท จึงขอเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 5
ข้อ จำกเดิม 36 ข้อเป็ น 41 ข้อเพื่อให้ครอบคลุมและรองรับกำรทำธุรกิจในอนำคต รำยละเอียดในรำยงำนกำรประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หน้ำที่ 7 โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้
วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมของบริษทั
(37) ประกอบกิจกำรค้ำปลีกประเภทร้ำนสะดวกซื้ อ มินิมำร์ท ซึ่งมีท้งั รูปแบบที่ประกอบกำรเองและ
ขยำยสำขำด้วยระบบแฟรนไชส์
(38) ก่อสร้ำงและดำเนิ นกิจกำรร้ำนค้ำ ห้ำงสรรพสิ นค้ำ ซูเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนสะดวกซื้ อ มินิมำร์ท
สถำนที่เก็บสินค้ำของบริษัท ทั้งที่เป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อกำรจำหน่ ำยส่งและ
ปลีก
(39) ประกอบกิจกำรด้ำนกำรขยำยธุรกิจแฟรนไชส์ กำรขำยธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งกำรดูแลธุรกิจแฟ
รนไชส์และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจแฟรนไชส์ทุกชนิ ดทุกประเภท กำรเปิ ดร้ำนค้ำในธุ รกิจด้ำนต่ำง ๆ
ตำมที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทเข้ำไปในย่ำนธุรกิจ ห้ำงสรรพสินค้ำ ซูเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนสะดวก
ซื้ อ มินิมำร์ท ศูนย์กำรค้ำ ร้ำนค้ำย่อย สถำนี รถไฟฟ้ ำ สถำนี ขนส่งต่ำง ๆ และสถำนที่ที่ประกอบธุรกิจ ต่ำง
ๆ ทุกชนิ ด
(40) ประกอบกิจกำรค้ำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ตำมรำยกำรสินค้ำที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท
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วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมของบริษทั
(41) ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับชำระค่ำสินค้ำและค่ำบริกำรทุกประเภท รวมถึงสำธำรณูปโภค บัตร
เครดิต สินเชื่อ ลีสซิ่ง รวมทั้งบริกำรเติมเงินในบัตรทุกประเภท
จำกนั้ นประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ น้ สอบถำมประเด็ นที่ เกี่ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่ มีผู ้ใดสอบถำม
ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยวำระนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่ ำ สำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้ถื อหุ น้ ซึ่ งมำประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติม หนั งสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุ ประสงค์) ตำมที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

327,239,334
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวน

100
-

หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 8 มีผูถ้ ือหุน้ ที่มำเข้ำร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 รำย ทำให้มี
จำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 8 เท่ำกับ 1,148 รำย มีจำนวนหุน้ รวม
ทั้งหมด 327,239,334 หุน้
วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรค
สอง กำหนดว่ำ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ ำยได้ท้งั หมดจะขอให้ที่ประชุม
พิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวำระนี้
เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประสงค์จะให้มีกำรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ นอกเหนื อจำกที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด
ในกำรประชุมครั้งนี้
ประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ เมื่อไม่มีผูใ้ ดสอบถำม ประธำนฯ
จึงกล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนที่มำเข้ำร่วมประชุม และปิ ดกำรประชุม
ปิ ดประชุมเวลำ 14.00 น.

(นำยไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ)
ประธำนที่ประชุม
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