รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 24เมษายน2561
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 3 บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)
208 หมู่ 6ถนนท้ ายบ้ าน ตําบลท้ ายบ้ าน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
____________________________________
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ ทําหน้ าที่เป็ นประธานที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561ประธานกล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายปริ ญญา
วิญญรัตน์
2. นายพจน์
กองพุฒิ
3. นายจิรวิทย์
มาศรังสรรค์
4. ดร. นิวตั
วงศ์พรหมปรี ดา
5. นางสาวมาลี
วิญญรัตน์
6. นางพรนภา
วิญญรัตน์
7. นายบัณฑิต
วิญญรัตน์
8. นายธนวัฒน์
วิญญรัตน์
9. นายบัญชา
วิญญรัตน์

ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวสุณี
วิญญรัตน์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและเลขานุการบริษัท
2. นางยุภาพรรณ สร้ างศรี วงศ์
ผู้จดั การแผนกบัญชี
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม
นางศิริเพ็ญ
สุขเจริ ญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
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ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวณฐา จตุสทิ ธางกูรณ์
ก่ อ นเริ่ ม การประชุม ประธานที่ ป ระชุม ได้ ชีแ้ จงให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงดังนี ้
สําหรั บการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้ วย”
“ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในแต่ละระเบียบวาระได้ ในใบลงคะแนนที่ได้ รับ ณ ตอนที่ลงทะเบียน
หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ ลงคะแนนในใบลงคะแนน
แล้ วยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไปรับคะแนน
การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระเท่านัน้ โดยจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจาก
จํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็ นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้ วย
ตามที่เสนอในระเบียบวาระนันๆ
้
การนับคะแนนกระทําโดยนางสาวณฐาจตุสิทธางกูรณ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด และ นางพิมพา กรรขํา เจ้ าหน้ าที่แผนกการเงิน บริ ษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 36 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์
และต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้มีผ้ เู ข้ าประชุมด้ วยตนเอง 18 ราย และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ า
้ ้น 38 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 296,085,239 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
้
ร่ วมประชุมแทน 20 ราย รวมทังสิ
360,000,000หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 82.25 ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อที่ 36
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ กล่าวเปิ ดการประชุม และเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระดังนี ้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เมื่อวันที่ 21เมษายน 2560
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยได้ จดั ทํารายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
วาระที่ 1
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พร้ อมทังเผยแพร่
ง้
ในเว็ว็บไซต์ของบริริ ษัทฯ wwww.thaitheparoos.com และะได้ จดั ส่งให้ ผผู้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนั
ม งสือเชิญ
ประชุมแล้
แ ว
ประธานนฯ สอบถามทีที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดขอแก้
น
ไขรรายงานการประชุมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ
อ ้ นท่านใดขขอให้ แก้ ไขรายยงานการประะชุม
ประธานนฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะะแนนเสียงในวาระนี ้
ร ม
มติท่ ปี ระชุ
ม จารณาแล้ล้ ว มีมติรับรอองรายงานกาารประชุมสามมัญผู้ถือหุ้นปประจําปี 2560 ซึง่ ประชุม
ที่ประชุมพิ
เมื่อวันที่ 21 เมษายนน 2560 ด้ วยคคะแนนเสียงข้ างมากดังนี ้
ผลการนับคะแนนเเสียงในวาระะที่ 1 :
 เห็ห็นด้ วย
296,084,620 เสียง 100.00%
ไมม่เห็นด้ วย
- เสียง
 งดดออกเสียง
619 เสียง
296,085,239 เสียง 100.00%
รววม
วาระที่ 2

รับทราบรายงานปรระจําปี และรรายงานของคณะกรรมกการบริษัทปรระจําปี 25600
ประธานนฯ แจ้ งต่อที่ประชุ
ป มว่าคณ
ณะกรรมการบบริ ษัทฯ จัดทํทารายงานสรุรุ ปผลการดําเนินงานของ
อ ญประชุม
บริษัทฯ ประจําปี 25660 ตามรายลละเอียดในรายยงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่สงให้ ผ้ ถู ือหุ้นพพร้ อมหนังสือเชิ
ป CD-RROM และเนื่องจากวาระนี
อ
้เป็้ นวาระเพือทราบ
่อ
ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลลงคะแนนเสียง
ย
แล้ วในรูปแบบ
ประธานนฯ รายงานว่าในปี
า 2560 บริ
บ ษัทฯ มีการเปลี
า ่ยนแปลลงที่มีผลต่อกาารประกอบธุรกิ
ร จ ดังนี ้
วางตลาาดผลิตภัณฑ์ฑใหม่ ซอสหหอยนางรม ตราอีซ่ ี
เดือนกุมภาพั
ม นธ์ ปี 2560
2 บริ ษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์
ณ ใหม่ ซอสสหอยนางรม ตราอีซี่ เนื่องจากสภาพ
อ
ตลาดซออสหอยนางรรมในประเทศศเติบโตอย่างต่
ง อเนื่อง กลลุ่มร้ านอาหาารที่เน้ นซื ้อซออสหอยนางรรมราคาถูกมี
ยอดขายยเพิ่มขึน้ มากก เนื่องจากต้ องการลดต้ต้ นทุนของอาาหาร และสร้รางผลกําไรได้ มากขึน้ บริิ ษัทฯ จึงได้
วางขายซอสหอยนางงรม ภายใต้ต้ เครื่ องหมายยการค้ าตรา อีซี่ เพื่อรองงรับความต้ อองการสินค้ าราคาถู
ร
กของ
ผู้ประกออบการร้ านอาาหารโดยเน้ นจุดขายคือ อร่อยง่ายๆ มืออาชีพที่ไหนนก็ใช้ กนั เน้นนขายผ่านช่องทางหน่
อ
วย
รถที่สง่ เข้ข้ าร้ านอาหารรเป็ นหลักและะขยายเข้ าสูช่ช่ อ่ งทางห้ างสรรพสินค้ าแลละร้ านค้ าชันนํ
้ นําทัว่ ประเทศศ
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เปลี่ยนแปลงฉลากซอสมะเขือเทศ ตราภูเขาทอง
ในไตรมาส 1/2560 บริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงฉลากซอสมะเขือเทศ ตราภูเขาทอง ขนาด 220
กรัม และ 660 กรัม เพื่อปรับภาพลักษณ์ของสินค้ าให้ ดทู นั สมัยยิ่งขึ ้น เน้ นสื่อสารให้ กบั กลุ่มเป้าหมายที่เป็ น
เด็กให้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น พร้ อมทังเน้
้ นสื่อสารจุดขายที่สําคัญ คือ ผลิตจากมะเขือเทศพันธุ์ดีจากต่างประเทศ
ลงบนฉลากซอสมะเขือเทศ
การลงทุนในบริษัทฯ ร่ วม
บริ ษัทฯ ผลิตซีอิ๊วญี่ปน“ตรายามาซ่
ุ่
า”จําหน่ายให้ กบั บริ ษัท ยามาซ่า(ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท
ร่วม มียอดขายในปี ที่ 8 จํานวน 42.34 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 0.32 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.75 เมื่อเทียบ
กับ 42.02 ล้ านบาท ในปี 2559
บริษัทฯ ผลิตซอสดิบจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัทร่วม ตังแต่
้ ไตร
มาสที่ 3/2554 มียอดขายในปี ที่ 7 จํานวน 27.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3.71 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.87
เมื่อเทียบกับ 23.38 ล้ านบาท ในปี 2559
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2560
พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทัง้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ในรูปแบบ CD-ROM สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
วาระที่ 3
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หน่ วย
2560

ล้ านบาท
2559

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่นๆ
รวมรายได้

2,734.66
23.59
2,758.25

2,633.75
75.69
2,709.44

ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

1,836.15
348.98
148.63
2,333.76

1,739.36
298.56
157.62
2,195.54

3.17
427.65
(82.28)
345.37
0.96

4.02
517.93
(102.93)
415.00
1.15

2,610.40
285.51
2,324.89

2,658.50
265.09
2,393.41

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไรสุทธิสาํ หรั บปี
กําไรต่ อหุ้น (บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2560 ตํ่ากว่าปี 2559 เพราะเศรษฐกิจชะลอตัวในไตรมาสที่
4/2560 ส่งผลให้ กําไรสุทธิลดลงจากปี ก่อนหน้ านี ้ เนื่องจากยอดขายในประเทศลดลง โดยเฉพาะช่องทางการ
จัดจําหน่ายค้ าส่ง และมีคา่ ใช้ จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ ้น
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รายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจาก 2,709.44 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น 2,758.25 ล้ านบาท ในปี 2560
รายได้ อื่นๆ ลดลงจาก 75.69 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น 23.59 ในปี 2560 ลดลง 52.10 ล้ าน
บาทหรื อลดลงร้ อยละ 68.63
ต้ นทุนขายเพิ่มขึ ้นจาก1,739.36 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น1,836.15 ล้ านบาท ในปี 2560
เพิ่มขึ ้น 96.79 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.56
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ายเพิ่มขึ ้นจาก 298.56 ล้ านบาทในปี 2559เป็ น 348.98 ล้ านบาท ในปี
2560เพิ่มขึ ้น 50.42 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.89
สรุปผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 345.37 ล้ าน
บาท ลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 จํานวน 69.63 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 16.78 โดย
รายละเอียดของ งบการเงินอยูใ่ นรายงานประจําปี 2560ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
ในระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบ
ฉันทะเพิ่มอีกจํานวน 1 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 11,465,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 39 ราย
้
360,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 85.43
นับจํานวนหุ้นได้ 307,550,539 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
- ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ าเหตุใดรายได้ อ่ ืนๆ ในปี 2560 จึงลดลงมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2559
ประธานฯ ขอให้ นางยุภาพรรณ สร้ างศรี วงศ์ ผู้จดั การแผนกบัญชีเป็ นผู้ตอบคําถาม
นางยุภาพรรณ สร้ างศรี วงศ์ อธิบายว่า เนื่องจากในปี 2559 มีการบันทึกการกลับรายการ
ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของที่ ดิ น ที่ ยัง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ดํ า เนิ น งาน เป็ นรายได้ อื่ น ในงบกํ า ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนในปี 2560 ไม่มีการบันทึกจึงทําให้ ราย
อื่นๆ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ านี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
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มติท่ ปี ระชุ
ร ม
ม จารณาแล้ล้ ว มีมติรับรองงบแสดงฐ
ร
ฐานะการเงินและงบกําไรขขาดทุนเบ็ดเสสร็ จประจําปี
ที่ประชุมพิ
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแแล้ วด้ วยคะแแนนเสียงข้ าง
มากดังนี ้
ผลการนับคะแนนเเสียงในวาระะที่ 3 :
 เห็ห็นด้ วย
307,549,920 เสียง 100.00%
ไมม่เห็นด้ วย
- เสียง
 งดดออกเสียง
619 เสียง
307,550,539 เสียง 100.00%
รววม
วาระที่ 4
ปั นผล

พิจารณ
ณาอนุมัตกิ ารรจัดสรรกําไรจากผลการ
ไ
รดําเนินงานนประจําปี 25560 และการรจ่ ายเงิน

ประธานนฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารรณาการจัดสรรกําไรจากผผลการดําเนินนงานประจําปปี 2560 และ
ใ 2560 บริ
บ ษัทฯ มีกําไรสุ
ไ ทธิ 345.37 ล้ านบาท หรื อ 0.96 บบาทต่อหุ้นคณ
ณะกรรมการ
การจ่ายเงินปั นผล ในปี
ณาอนุมัติจ่ายเงิ
ย นปั นผลจจากผลการดําาเนินงานประจําปี 2560
เห็นสมคควรให้ ที่ประชชุมสามัญผู้ถืถือหุ้นพิจารณ
ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นโดยกํกําหนดรายชื่อผู
อ ้ ถือหุ้นที่มีสิสทิ ธิรับเงินปั นผลในวั
น
นที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดังนี ้
- ให้ จ่จ า ยเงิ น ปั น ผลประจํ
ผ
า ปี สํ า หรั บ ผลกาารดํ า เนิ น งานนตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกราคม ถึ ง วัน ที่ 31
ธันวาคม2560
ว
หุห้้ นละ 0.92 บาท (เก้ าสิบสองสตางค์
บ
์) จ่ายจากกิจจการที่ต้องเสียภาษี เงินได้
นิตบุบิ คคล อัตราร้ร้ อยละ 20 แลละ
- แล ะให้ จ่ า ยเงิ นปั
น น ผลจากกํกํ า ไรสะสมปประจํ า ปี สํ า หรั
ห บ ผลการดดํ า เนิ น งานตัตัง้ แต่วัน ที่ 1
มกรราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมม 2559 หุ้นละ
ล 0.08 บาทท (แปดสตางงค์) จ่ายจากกิกิจการที่ต้อง
เสียภาษี
ย เงินได้ นินิตบิ คุ คลอัตราาร้ อยละ 20
รวมมเงินปั นผลจ่ายทั
า งสิ
้ ้นหุ้นละ
ล 1.00 บาทท (หนึ่งบาทถ้ถ้ วน)รวมเงินปปั นผลจ่ายทัง้งสิ
้ ้น 360.00
ล้ านบาท
น (สามร้รอยหกสิบล้ านบาทถ้
น
วน)
กําหนดจ่
ห ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็
เ นการจ่ายเเงิินปั นผลในออัตราร้ อยละ
ผ
ษัทฯ
104.24 ซึง่ เป็ นไปตามมนโยบายการรจ่ายเงินปั นผลของบริ
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รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลตัง้ แต่ ปี 2558 – 2560
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
2560 (ที่เสนอ)
2559
2558
1. กําไรสุทธิ(บาท)
345,373,017
415,001,474
391,838,334
2. จํานวนหุ้นสามัญ
360,000,000
360,000,000
360,000,000
3. มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ (บาท)
1.00
1.00
1.00
4. กําไรต่อหุ้น (บาท)
0.96
1.15
1.09
5. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
1.00
1.15
1.15
6. รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
360,000,000
414,000,000
414,000,000
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล (%)
104.24
99.76
105.66
8. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่น้อยกว่า 50% ไม่น้อยกว่า 50% ไม่น้อยกว่า 50%
เป็ นไปตาม
เป็ นไปตาม
9. อัตราการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
เป็ นไปตาม
นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย
เปรี ยบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
10.วันที่จ่ายเงินปั นผล
18 พ.ค. 2561
17 พ.ค. 2560
17 พ.ค. 2559
ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
- จ่ายเงินปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560 หุ้นละ0.92 บาท (เก้ าสิบสองสตางค์)จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคล
อัตราร้ อยละ 20 และ
- จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 0.08บาท (แปดสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษี เงินได้
นิตบิ คุ คลอัตราร้ อยละ 20
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รวมเงินปั
น นผลจ่ายทังสิ
งั ้ ้นหุ้นละ 1.00 บาท (หนึนึ่งบาทถ้ วน) รวมเป็ นเงินนทังสิ
้ ้น 360.000 ล้ านบาท
ย บล้ านบบาทถ้ วน) กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที
น ่ 18 พฤษภภาคม 2561 เป็ นการจ่ายเเงินปั นผลใน
(สามร้ อยหกสิ
อัตรา ร้้ อยละ 104.224 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายยการจ่ายเงินปัปนผลของบริ ษัทฯ
ผลการนับคะแนนเเสียงในวาระะที่ 4 :
 เห็ห็นด้ วย
307,549,920 เสียง 100.00%
ไมม่เห็นด้ วย
- เสียง
 งดดออกเสียง
619 เสียง
รววม
307,550,539 เสียง 100.00%
วาระที่ 5
วาระ

พิจารณ
ณาแต่ งตัง้ กรรรมการแทนนกรรมการที่ครบกําหนดดออกจากตําาแหน่ งตามกกําหนด

ประธานนฯแจ้ งต่อที่ประชุ
ป มว่า เพื่อความโปร่
อ
งใสในการพิ
ใ
จารณาลงคะแแนนเสียงของงวาระนี ้และ
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลัลักการกํากับดูแลกิจการทีที่ดี ประธานฯฯ ขอเชิญกรรมการที่ครบกํกําหนดออกจจากตําแหน่ง
ตามกํ า หนดวาระใน
ห
นครั ง้ นี จ้ ํ า นววน 3 ท่ า น คื อ นายปริ ญญา
ญ วิ ญ ญ รั ต น์ นางสาาวมาลี วิ ญ ญรั
ญ ต น์ และ
นายบัณฑิ
ณ ต วิญญรัตน์
ต ออกจาากห้ องประชุมก่
ม อน จนกวว่าการพิจารณ
ณาวาระนี ้จะะเรี ยบร้ อย เนืนื่องจากเป็ น
กรรมการผู้มีส่วนได้ เสียและประธานฯ ได้ มอบหหมายให้ นายยพจน์ กองพพุฒิ ทําหน้ าที่เป็ นประธานนที่ประชุมใน
จ าการประชุมวาระนี ้จะเสร็
้จ จสิ ้น
วาระนี ้ จนกว่
อ เป็ นไปตตามนั ย สํ า คคั ญ ของมาตตรา71 แห่ ง
ประธา นฯชี แ้ จงให้ห้ ที่ ป ระชุ ม ท ราบว่ า เพื่ อให้
พระราชบบัญญัติมหาชชนจํากัด พ.ศศ.2535 แลละตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้
ท อที่ 16 กําาหนดว่า “ ในนการประชุม
สามัญประจําปี ทุกครัรัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ในน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกกรรมการที่จะแบ่
ะ งออกให้
ง
อนี ้จะ
ตรงเป็ นสสามส่วนไม่ได้ด ก็ให้ ออกโดดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตามข้
เลือกตัง้ ให้ เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้
จ องออกจจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจด
น
ป็ นบริ ษัทมหาาชนให้ จบั สลลากกันว่าผู้ใดจะออก
ด
ส่วนปี
น หลังๆต่อไปป ให้ กรรมกาารคนที่อยู่ใน
ทะเบียนแปรสภาพเป็
ตําแหน่งนานที
ง
่สดุ นันเป็
น้ นผู้ออกจาากตําแหน่ง”
ในการปประขุมครัง้ นีมี้มีกรรมการที่จะต้
จ องออกจาากตําแหน่งตาามวาระจํานววน 3 ท่าน คือ
1. นายปปริญญา วิญญรัตน์
ตําแหน่ง กรรมการร
2 นางสสาวมาลี วิญญรัตน์
ตําแหน่ง กรรมการร
3. นายบบัณฑิต
วิญญรัตน์
ตําแหน่ง กรรมการร
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เนื่องจาากกรรมการทังั ้ 3 ท่านมีคณสมบั
ณ
ุ
ติครบบถ้ วนตามพระะราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนนจํากัด และ
มีความรูรู้ ความสามารรถที่จะช่วยพัพัฒนาบริ ษัทฯ ได้ ตลอดจจนได้ ปฏิบตั ิงานในตําแหนน่งหน้ าที่กรรมมการได้ เป็ น
อย่างดีตลอดมาคณ
ต
ะกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุ
ป มสามัญผู
ญ ้ ถือหุ้นประะจําปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการที่ออกจากตตําแหน่งกลับเข้
บ าดํารงตําแหน่งกรรมกการอีกวาระหหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลลที่ได้ รับการ
แ ว
เสนอชื่อปรากฏตามเออกสารที่จดั ส่สงให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้
ประธานนสอบถามที่ประชุ
ป มว่า มีผูผ้ ถู ือหุ้นท่านใดดต้ องการซักถามเพิ
ถ ่มเติมหหรื อไม่
เมื่อไม่มีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมี
น คําถามเพพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสี
ม
สียงในวาระนี ้
อนึ่ง นาายปริ ญญา วิิญญรัตน์ นางสาวมาลีลี วิญญรัตน์์ และนายบัณ
ณฑิต วิญญรัรัตน์ เป็ นผู้มี
น 119,158,580 หุ้น, 144,004,520 หุ้น และ 26,4227,020 หุ้น ตามลําดับ จึง
ส่วนได้ เสียในบริษัทฯ ถือหุ้น จํานวน
ไม่ขอออกเสียงในวารระนี ้ และมีผูผ้ ถู ือหุ้นงดออกกเสียง 619 หุ้น
ร ม
มติท่ ปี ระชุ
ม การลงคะะแนนเป็ นรายยบุคคล และะมีมติเสียงข้ างมากให้
า
กรรมการที่ออกจจากตําแหน่ง
ที่ประชุมให้
ห
านวน
น 3 ท่าน คือ นายปริ ญญา
ญ วิญญรัรัตน์ นางสาวมาลี วิญ
ญญรัตน์ และนายบัณฑิต
ตามกําหนดวาระจํ
วิญญรัตน์
ต กลับเข้ าดํารงตํ
า าแหน่งกรรมการอี
ก
กวาระหนึ
ว
ง่ ดังนี ้
ผลการนับคะแนนเเสียงในวาระะที่ 5 :
วิญญรัตน์น ตําแหน่ ง กรรมกาาร
1. นายยปริญญา
 เห็ห็นด้ วย
188,391,340 เสียง 100.00%
ไมม่เห็นด้ วย
- เสียง
 งดดออกเสียง 119,159,199 เสียง
รววม
307,550,539 เสียง 100.00%
2. นางสาวมาลี วิญญรัตน์
 เห็ห็นด้ วย
293,545,400
ไมม่เห็นด้ วย
 งดดออกเสียง 14,005,139
รววม
307,550,539

ตําแหน่ ง กรรมกาาร
เสียง 100.00%
เสียง
เสียง
เสียง 100.00%
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3. นายยบัณฑิต วิญญรัตน์
 เห็ห็นด้ วย
281,122,900
ไมม่เห็นด้ วย
 งดดออกเสียง 26,427,639
307,550,539
รววม

ตําแหน่ ง กรรมกาาร
เสียง 100.00%
เสียง
เสียง
เสียง 100.00%

วาระที่ 6 พิจารณ
ณาแต่ งตัง้ กรรรมการอิสระะแทนกรรมกการอิสระที่ลาออก
ล
ประธานนฯ แจ้ งต่อที่ประชุ
ป มว่าพลลเรื อโททนง ศิริรังษี ได้ ขอลาออกจาก
อ
กตําแหน่งกรรรมการอิสระ
า า แหน่ ง
และกรรรมการตรวจสสอบ คณะก รรมการจึง ได้ คัด เลือ กบุคคลที่ มี คุณ สมบัติเ หมา ะสม เพื่ อ ดํารงตํ
กรรมการอิสระ แทนพพลเรื อโททนงง ศิริรังษี โดยยคณะกรรมกการได้ เสนอชื่อ ดร.นิวตั วงศ์พรหมปรี ดา
ด เข้ าดํารง
ง
ส เนื่องจากกเป็ นผู้มีความมรู้ ความสามมารถ และมีประสบการณ์
สระ
ป
์ที่เป็ นประโยชชน์ตอ่ บริ ษัท
ตําแหน่งกรรมการอิ
คณะกรรรมการ จึงเห็นสมควรเสนนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตัง้ ดร..นิวตั วงศ์พรรหมปรี ดา เป็ป็ นกรรมการ
อิสระ แทนพลเรื อโทททนง ศิริรังษี
ประธานนสอบถามที่ประชุ
ป มว่า มีผูผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามเพิ่มเติมหหรื อไม่
เมื่อไม่มีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมี
น คําถามเพพิ่มเติม จึงขออให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสี
ล
ยยงในวาระนี ้
ร ม
มติท่ ปี ระชุ
ม มติให้ ดร.นิวตั วงศ์พรหหมปรี ดา เข้ าดํ
า ารงตําแหนน่ง กรรมการอิสระ แทนพลเรื อโททนง
ที่ประชุมมี
ศิริรังษี ด้ วยคะแนนเสีสียงข้ างมากดัดังนี ้
ผลการนับคะแนนเเสียงในวาระะที่ 6 :
 เห็ห็นด้ วย
307,549,920 เสียง 100.00%
ไมม่เห็นด้ วย
- เสียง
 งดดออกเสียง
619 เสียง
รววม
307,550,539 เสียง 100.00%
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วาระที่ 7

พิจารณาค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2561
ประธานฯ แถลงต่อ ที่ ป ระชุม ว่า เนื่ อ งจากปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ ยัง ไม่มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2561ทังหมด
้
9 ท่าน เป็ นจํานวน
เงินไม่เกิ น 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้ าแสนหนึ่งหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) เท่ากับปี 2559และเสนอให้ จ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทังหมด
้
3 ท่าน เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสอง
พันบาทถ้ วน) เท่ากับปี 2559 เนื่องจากนายปริ ญญา วิญญรัตน์, นายบัณฑิต วิญญรัตน์, นางพรนภา
วิญญรัตน์, นางสาวมาลี วิญญรัตน์, นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ และนายบัญชา วิญญรัตน์ เป็ นกรรมการที่มี
ส่วนได้ เสียถือหุ้นในบริ ษัทฯจํานวน 119,158,580 หุ้น, 26,427,020 หุ้น, 16,958,570 หุ้น, 14,004,520 หุ้น,
25,709,000 หุ้นและ 27,632,000 หุ้น ตามลําดับ นับรวมจํานวนหุ้นได้ 229,889,690 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้และมีผ้ งู ดออกเสียง 619 หุ้น ดังนัน้ ในวาระนี ้จึงมีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนับรวม
307,550,539 หุ้น
จํานวนหุ้นได้ 77,660,230 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
้
ข้ อมูลเปรียบเทียบค่ าตอบแทนกรรมการปี 2559 – 2561
ชื่อกรรมการ
1. นายปริ ญญา วิญญรัตน์
2. นางพรนภา วิญญรัตน์
3. นางสาวมาลี วิญญรัตน์
4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์
5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
6. นายบัญชา วิญญรัตน์
7. ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล
8.พลเรื อโททนง ศิริรังษี
9. นายพจน์ กองพุฒิ
10. นายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์
11. ดร. นิวตั วงศ์พรหมปรี ดา

ตําแหน่ ง
2561 (ที่เสนอ)
2560
ประธานกรรมการบริ หาร
1,155,000.00 1,155,000.00
กรรมการ
525,000.00 525,000.00
กรรมการ
525,000.00 525,000.00
กรรมการ
525,000.00 525,000.00
กรรมการ
315,000.00 315,000.00
กรรมการ
315,000.00 315,000.00
388,500.00
กรรมการอิสระ
385,000.00 388,500.00
กรรมการอิสระ
385,000.00 378,000.00
กรรมการอิสระ
385,000.00
รวม 4,515,000.00 4,515,000.00
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) ร้ อยละ
-
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2559
1,155,000.00
525,000.00
525,000.00
525,000.00
315,000.00
315,000.00
420,000.00
367,500.00
367,500.00
4,515,000.00
215,000.00
5

1.
2.
3.
4
4.
5.

ขข้ อมูลเปรี ยบเที
บ ยบค่ าตอบบแทนกรรมกการตรวจสอบปี
ชื่อกรรมกการตรวจสอบ
ตําแหน่ ง
2561
2 (ที่เสนออ)
ผศ.รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุกุล
พลเรื อโททนง ศิริรังษี
33,000.000
ประะธานกรรมการตตรวจสอบ
นายพจน์น์ กองพุฒิ
198,000.000
นายจิรวิทย์
ท มาศรังสรรรค์
ก
กรรมการตรวจ
จสอบ
132,000.000
ดร.นิวตั วงศ์
ว พรหมปรี ดา
ด
ก
กรรมการตรวจ
จสอบ
99,000.000
รวม
462,000.000

2559 - 22561
25600
66,000.00
132,000.00
132,000.00
132,000.00
462,000.00

25559
198,000.00
132,000.00
132,000.00
462,000.00

มติท่ ปี ระชุ
ร ม
ที่ประชุมพิ
ม จารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ใิ ห้ จ่ายค่าตอบแทนคณะะกรรมการบริษษัทฯ ประจําปี 2561 เป็ น
จํานวนเงิงินไม่เกิน 4,5515,000.00 บาท (สี่ล้านห้ าแสนหนึ่งหมื
ห ่นห้ าพันบาาทถ้ วน) เท่าากับปี 2560 และมีมติให้
จ่ายค่าตอบแทนแก่
ต
คณะกรรมการรตรวจสอบ เป็ป็ นจํานวนเงินไม่
น เกิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพั
น
นบาท
ถ้ วน) เท่ากับปี 2560 ด้ วยคะแนนเเสียงข้ างมากกดังนี ้
ผลการนับคะแนนเเสียงในวาระะที่ 7 :
 เห็ห็นด้ วย
77,660,230 เสียง 100.00%
ไมม่เห็นด้ วย
- เสียง
 งดดออกเสียง 229,890,309 เสียง
รววม
307,550,539 เสียง 100.00%
วาระที่ 8

พิจารณ
ณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบั
ต
ญ และกําหนดค่
ญชี
ห าสอบบบัญชีประจําปีี 2561
ประธานนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปปตามนัยสําคัญของมาตรรา 120 และะมาตรา 121
แห่งพระะราชบัญญัตบริ
บิ ษัทมหาชนนจํากัด พ.ศ. 2535
2 และตาามข้ อบังคับขอองบริษัทข้ อ 440 ซึง่ กําหนดดให้ ที่ประชุม
แต่ ง ตัง้ ผูผ้ สอบบัญ ชี และกํ า หนดดค่ า ตอบแททน คณะกรรรมการบริ ษั ทฯ เห็ น ชอบบตามข้ อพิ จารณาของ
จ
คณะกรรรมการตรวจสสอบเห็นสมคควรให้ เสนอตต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคัดั เลือกบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูภมิไชย สอบ
บัญชี จํากั
า ด เป็ นสํานักงานสอบบัญชี
ญ ของบริษัทฯ
ท ประจําปี 2561และเสน
2
นอต่อที่ประชุมมแต่งตังบุ
้ คคลเป็
ค นผู้สอบ
บัญชีดงั นี ้
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1.นางศิริเพ็ญ
สุขเจริญยิ่งยง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรื อ
2.นายเจริ ญ
ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรื อ
3. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920
เนื่องจากมีความรู้ ความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี
ความสามารถในการปฏิ บัติ ง านสอบบัญ ชี ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การควบคุม มาตรฐานการสอบบัญ ชี ข อง
สํานักงานสอบบัญชีและบริ การที่ให้ กบั บริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงการให้ คําปรึกษาการชี ้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ใหม่ และการให้ ขา่ วสารข้ อมูลอื่นๆ ที่เป็ นปั จจุบนั
โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชี ค นใดคนหนึ่ง มี อํา นาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็ น ต่องบ
การเงินของบริ ษัท และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,250,000
บาท (หนึ่งล้ านสองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จํานวน 150,000 บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
13.64 ผู้สอบบัญชีที่เสนอจํานวน 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่ าตรวจสอบบัญชีปี 2559 -2561
รายละเอียด
2561 (ที่เสนอ)
2560
ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท)
1,250,000.00
1,100,000.00
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน (บาท)
150,000.00
150,000.00
เพิ่มขึ ้น (ร้ อยละ)
13.64
15.79

2559
950,000.00
170,000.00
21.79

หมายเหตุ: ตามประกาศคณะกรรมการกลต.กําหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการ
หมุนเวียนของผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัทรวมแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษัทฯ จะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี รายเดิมได้ เมื่อพ้ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีตดิ ต่อกัน

ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี
นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง
นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิ่งยง

ข้ อมูลผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4628
2553 –2557
3636
2558 – ปั จจุบนั
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ประธานนสอบถามที่ประชุ
ป มว่า มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดต้
น องการซักถามเพิ่มเเติมหรื อไม่ ไม่
ไ มีผ้ ูถือหุ้น
เ ม จึงขอให้ห้ ที่ประชุมลงคคะแนนเสียงใในวาระนี ้
ท่านใดมีมีคําถามเพิ่มเติ
มติท่ ปี ระชุ
ร ม
ม จารณาแลล้ วมีมติคดั เลืลือก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูภมิไชยสอบบับัญชีจํากัดเป็ปนสํานักงาน
ที่ประชุมพิ
ญ ของบริษัทฯ ประจําปี 25561 และมีมติแต่งตัง้ นางศิริ ิเพ็ญสุขเจริริ ญยิ่งยง ผู้สออบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
สอบบัญชี
3636 หรืื อ นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ญ
่ 40068 หรื อ นาางวิไล บูรณกิ
ณ ตติโสภณ
ผู้สอบบัญชี
ญ รับอนุญาตเลขที
า
่ 39220 เป็ นผู้สอบบบัญชีของบริริ ษัทฯ ประจําปี
า 2561 แลละกําหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้สอบบัญชี
ญ เป็ นจํานววนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้ านสองแสนหห้ าหมื่นบาทถ้ถ้ วน) เพิ่มขึนจากปี
้น
2560
จํานวน 150,000
1
บาทท หรื อเพิ่มขึนร้
้น อยละ 13.664 ด้ วยคะแนนนเสียงข้ างมาากดังนี ้
ผลการนับคะแนนเเสียงในวาระะที่ 8 :
 เห็ห็นด้ วย
307,549,920 เสียง 100.00%
ไมม่เห็นด้ วย
- เสียง
619 เสียง
 งดดออกเสียง
รววม
307,550,539 เสียง 100.00%
วาระที่9

พิจารณ
ณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานนฯ ได้ เปิ ดโอกกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซั
น กถามในเรืรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําาเนินกิจการขของบริษัทฯ
อ ้ นได้ สอบถถาม ดังต่อไปนี ้
มี ผู้ถือหุ
- ต้ นทุทนในการขาายเพิ่มขึน้ เนื
เ ่ องจากสาเหตุใด
ประะธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนวั
น
ฒน์ วิญญรัตน์ รองกรรมกาารผู้จดั การ เป็ป็ นผู้อธิบาย
นายยธนวัฒน์ วิญญรั
ญ ตน์ อธิบายว่
บ าต้ นทุนสิ
น นค้ าผันแปรตามหลักกาารบัญชี รวมถึถึงต้ นทุนจริ ง
ของสินค้ า และสินค้
น าที่จดั รายยการแถม ส่วนต้
น นทุนในกาารจําหน่ายสูงงขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทฯ ใช้
ล นในด้ านการโฆษณา และเพิ่มรายการสินค้ าแถมในตลาดมาากขึ ้น เพื่อแขข่งขันในพื ้นที่
เงินลงทุ
ของ Modern Traade จึงทําให้ ต้ นทุนขายแลละต้ นทุนในกการจัดจําหน่าายสูงขึ ้น
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- ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ าในอนาคตบริษัทฯ มีแนวโน้ มในการเพิ่มยอดขายอย่ างไรบ้ าง
และสําหรับตลาดต่ างประเทศจะมุ่งไปในทิศทางใด
นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ ให้ คําตอบว่าในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมานี ้ สภาพการตลาดมีการ
แข่งขันที่ค่อนข้ างสูงและรุ นแรงพอสมควรจะเห็นได้ ว่ามีบริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่
สูงขึ ้น ฉะนันเป
้ ้ าหมายใน 2-3 ปี ข้ างหน้ านี ้ จะเน้ นการขายในกลุม่ ประเทศเพื่อนบ้ านของ
เราในอาเซียน (AEC) เพื่อให้ ยอดขายเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ ้น ด้ วยปั จจัยที่เอื ้อประโยชน์
หลายประการเช่นประชากร การคมนาคมขนส่ง เป็ นไปในทิศทางที่เอื ้อประโยชน์สําหรับเรา
ตลอดจนการปรับปรุงด้ านแพคเก็จจิ ้งให้ ทนั สมัยขึ ้น
- ผู้ถือหุ้นสนใจสอบถามถึง ซีอวิ๊ ญี่ปุ่น ตรายามาซ่ า (Yamasa Brand)เป็ น OEM
หรื อไม่
นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ อธิบายว่า ในส่วนของสินค้ า ตรา ยามาซ่า บมจ. ไทยเทพรส เป็ น
joint venture กับ บริ ษัทยามาซ่า (ประเทศไทย) จํากัดเฉพาะในส่วนของการขาย แต่โดย
จริงๆ แล้ วเราเป็ นผู้ผลิตสินค้ า OEMให้ product ของ Yamasa
- ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลตอบรับของสินค้ า OEM ตรายามาซ่ า และซอสหอยนางรม
ตราอีซ่ ี ผลตอบรั บเป็ นอย่ างไรบ้ าง
นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ อธิบายว่า ในช่วงแรกๆ สินค้ า OEM ตรา ยามาซ่า มียอดขาย
เติบโตค่อนข้ างมาก แต่ใน 2 ปี ที่ผ่านมา จากการค้ าเปิ ดเสรี การค้ าระหว่างประเทศ และ
AEC ทําให้ บริ ษัทฯ มีค่แู ข่งที่มีการผลิตสินค้ าลักษณะเดียวกัน เช่น สิงคโปร์ ได้ ผลักดัน
สินค้ าเข้ ามาขายในโรงงานอุตสาหกรรมในบ้ านเรา จึงทําให้ เกิดการแข่งขันที่สงู ขึ ้น
ส่วนซอสหอยนางรม ตราอีซี่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เริ่ มออกจําหน่ายในไตรมาสแรกของปี
2560 ผลตอบรับเริ่ มดีขึ ้นเรื่ อยๆ ในไตรมาสที่ 3 และ 4 เนื่องจากผลิตขึ ้นเพื่อเข้ าไปทดแทน
สินค้ าราคาถูก ตรงกับความต้ องการของตลาด และร้ านอาหารขนาดเล็ก
- ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงขนาดบรรจุซอสหอยนางรม ตราอีซ่ ี พร้ อมให้ ข้อเสนอแนะว่ า
ถ้ า มี ก ารเติบ โตที่ดี ควรเพิ่ ม ขนาดบรรจุ เ ป็ นขนาดแกลลอนด้ ว ยพร้ อมกล่ า วให้
กําลังใจคณะกรรมการให้ มีกาํ ลังใจในการดําเนินธุรกิจต่ อไป
ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ให้ ข้อเสนอแนะ และจะนําไปพิจารณาต่อไป
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ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาํ ถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อ
ซักถามเพิม่ เติมแล้ วประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี ้ พร้ อมทัง้
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้ วยดีตลอดมา และกล่าวปิ ดการประชุมเวลา
14.55น.

ลงชื่อ_________________________ประธานที่ประชุม
( นายปริญญา วิญญรัตน์ )
ลงชื่อ___________________________เลขานุการที่ประชุม
( นางสาวสุณี วิญญรัตน์ )

17

