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                                                                                                                                                                          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
                                                                                                                                                                   

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท พรีเมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) 
 
  
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอย
พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 ดร.สมชาย ชุณหรัศม์ิ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุม
คร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 49 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 9,436,601 หุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจ านวน 52 ราย คิดเป็น
จ านวนหุ้น 398,480,766 หุน้ และรวมทั้งส้ิน 101 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้407,917,367 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.1856 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  
 อน่ึง ระหวา่งด าเนินการประชุมมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 
และผูรั้บมอบฉันทะรวมทั้ งส้ินจ านวน 135 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 415,231,161 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4082 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแลว้  
 ประธานฯ ไดแ้นะน าคณะกรรมการซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 10 ท่าน และเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ดงัน้ี   

1. นายสมชาย         ชุณหรัศม์ิ ประธานกรรมการ 
2. นายขติัยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายวชิยั หิรัญวงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวแน่งนอ้ย ใจอ่อนนอ้ม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นางแน่งนอ้ย บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการอิสระ 
6. นายปิย  สมุทรโคจร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ 
8. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 
9. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการ 
10. นายสุรเดช บุณยวฒัน กรรมการ 

 ทั้ งน้ี บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น โดยคณะกรรมการทั้ งคณะท าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ  
 ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี มีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย ดงัน้ี  

1. นายวเิชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางพรทิพย ์ เสาวภาคย ์ กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั และ  

     บริษทั พรีเมียร์ โฟร์เซ่น โพรดกัส์ จ ากดั 
3. นายวภิาส จิรภาส กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั พี. เอม. ฟดู จ ากดั 
4. นางสุภมาศ   เตชะโรจนทรัพย ์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ เอสอี จ ากดั 
5. นายรักสกลุ เจริญวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ-ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
6. นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ ผูอ้  านวยการ งานบรรษทัภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน 
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 นอกจากน้ียงัมีนางสาวจิณห์จุฑา  สตัยสณัห์สกลุ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เขา้ร่วมประชุมดว้ย  
ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละ

วาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
1. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ท่ี

ประชุมลงมติในแต่ละวาระโดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่  
หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ี

ผูถื้อหุ้นไดรั้บจากการลงทะเบียนใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัเพ่ือ
น าไปนบัคะแนนเสียง  

ถา้ไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงจะถือวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั้น โดยการนบัคะแนนเสียงให้นบั 1 
หุน้เป็น 1 เสียง 

อยา่งไรก็ตามในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระนั้น ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนโดยจะไม่มีการสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเห็น
ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากเป็นวาระท่ีส าคญั 

2. กรณีผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ใหม้าประชุมแทนโดยผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะแลว้ให้
ถือการออกเสียงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม  

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็น
วาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองหรือ
เสนอช่ือบุคคลเขา้มาใหพ้ิจารณา 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบเพ่ิมเติมวา่ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม บริษทัไดจ้ดัเตรียมรถตูส้ าหรับไปส่งผู ้
ถือหุ้นท่ีประสงคจ์ะเดินทางกลบัโดยรถไฟฟ้าท่ีสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีจะใช้
บริการดงักล่าว  

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561    
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
26 เมษายน 2561 โดยส าเนารายงานการประชุมไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้    
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด 
สอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
26 เมษายน 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 413,921,769 เสียง 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
 นายปิย สมุทรโคจร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานภาพรวมของบริษทัในปี 2561 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ความส าเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยนื”  ประกอบไปดว้ยคุณค่าหลกั 5 ประการ คือ 
  ความคิดสร้างสรรค ์: ใชแ้นวความคิดใหม่ๆ เพ่ือพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
   ผสานความรู้ : ผสานความรู้ความสามารถเพ่ือร่วมคิดร่วมสร้าง 
  คุณภาพ : มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพในทุกดา้น 
  คุณธรรมจริยธรรม : ยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรมและวถีิไทยท่ีดีงาม 
  ประโยชน์ร่วมกนั : ด าเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 
 ส าหรับแนวทางการด าเนินงานเพ่ือความยัง่ยนื บริษทับูรณาการสู่ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 1. ด าเนินงานภายในองคก์ร ผา่นงานวจิยัและพฒันา การผลิต งานจดัซ้ือ การตลาด งานขายและการพฒันาช่องทาง งาน 
Logistics และงานบริหารคลงั งานทรัพยากรบุคคล งานการเงินและบญัชี รวมถึงการบริหารจดัการมลภาวะจากการด าเนินงาน โดย
ด าเนินการผา่นโครงการหรือกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
   การจดัซ้ือวตัถุดิบอยา่งย ัง่ยืน เพ่ือท าใหม้ัน่ใจวา่วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิตไดม้าอยา่งถูกตอ้งและสามารถสอบ
ยอ้นกลบัไดถึ้งแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบตลอดจนส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน บริษทัจึงน าแนว
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด IUU : Illegal Unreported and Unregulated Fishing มาปฏิบติัในเร่ืองของการป้องกนั ยบัย ั้งและขจดัการท า
ประมงท่ีผิดกฎหมาย  นอกจากน้ียงัมีกระบวนการคดัเลือกคู่คา้รวมถึงการตรวจสอบวตัถุดิบทั้งดา้นกายภาพและการตรวจสอบสาร
ปนเป้ือน 
  การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 
 4 เมษายน 2557 บริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
 2558 – 2559 ไดรั้บการประเมินระดบัการพฒันาจากสถาบนัไทยพฒัน์ ระดบั 5 
 9 มีนาคม 2560 บริษทัไดรั้บการรับรองการต่ออายเุป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
 22 สิงหาคม 2561 ขยายแนวร่วม โดยส่งเสริมใหบ้ริษทัคู่คา้ จ านวน 1 ราย ไดรั้บการรับรอง 
 ส าหรับแผนงานปี 2562 นั้น จะมีการขยายแนวร่วมดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัไปสู่ลูกคา้/คู่คา้ และยื่นขอต่ออายุการ
รับรองระบบการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั คร้ังท่ี 3  
   โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 4 (วฒันธรรมสีเขียว) 
  การใชพ้ลงังานทดแทนโดยการลงทุนติดตั้ง Solar Roof เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
  โครงการเปล่ียนหวัเผาบอยเลอร์ใหใ้ชก้บั Wood Pallet ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงทดแทน เพ่ือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  โครงการจดัการลดการใชน้ ้ า โดยน าน ้ าท้ิงจากบ่อบ าบดัน ้ าเสียหลงัจากบ าบดัแลว้กลบัมาใชซ้ ้ าอีก (ใชร้ดน ้ าตน้ไม้
ภายในบริษทัและใชท้ าความสะอาดพ้ืน) 
  โครงการ On hand เป็นการพฒันาขั้นตอนการท างานดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลย ีโดยการทบทวนกระบวนการ
ท างานใหส้ามารถสนบัสนุนการท างานแบบทนัต่อเวลา 
  ส่งมอบคุณค่าอยา่งเอาใจใส่โดยการส ารวจความพึงพอใจผูบ้ริโภคซ่ึงผลส ารวจจะน าไปพฒันาดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
การโฆษณา 
  โครงการ “ปลูกป่าในสวนกาแฟ” ส่งเสริมใหน้ ากลา้ไมม้าปลูกในสวนกาแฟซ่ึงการด าเนินการเร่ืองน้ีจะมีผลช่วย
สร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึนใหแ้ก่เกษตรกรเพ่ือก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
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  การจา้งงานท่ีเป็นธรรมและความเสมอภาค ในปี 2561 บริษทัไดด้ าเนินการยกระดบัการจา้งงานจากการจา้งเหมา
แรงงานมาเป็นพนกังานประจ ารายเดือนของบริษทั 
 2. ด าเนินงานภายนอกองคก์ร การลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม การพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม การ
พฒันาความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม การส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยด าเนินการผ่านโครงการหรือ
กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
  มูลนิธิยวุพฒัน์ สนบัสนุนและช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษา นอกจากน้ียงั
ด าเนินการผา่นโครงการอ่ืนๆ เช่น ร้านปันกนั และโครงการ Food4Good 
  มูลนิธิเอน็ไลฟ โดยสร้างระบบนิเวศท่ีย ัง่ยนื เช่นโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศบนพ้ืนท่ีแหลมพระนาง-ไร่เลย ์
  มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ใหก้ารสนบัสนุนโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและต่อตา้นคอร์รัปชนั 

ในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมา จากผลส าเร็จในการด าเนินงาน ท าใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลั ดงัต่อไปน้ี 
  บริษทัไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2561 ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ในระดบั 4 ดาว และอยูใ่นระดบั Top Quartile ของกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 
ในกลุ่ม 3,000-9,999 ลา้นบาท 
  บริษทัไดรั้บการประกาศรายช่ือให้เป็นหน่ึงในรายช่ือ “หุ้นย ัง่ยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment” จากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  บริษทัไดรั้บรางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor) ประเภทดีเด่นท่ีมีความเป็นเลิศดา้นผลการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองปี 2559 -2561 
  บริษทัยอ่ยไดรั้บการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) เพ่ือรับรองวา่มีการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบและมีการติดตามประเมินผล ทบทวนเพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
  บริษัทย่อยได้รับรางวลัเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2018 มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสงัคม 

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยทั้ง 4 แห่ง ประกอบธุรกิจดงัน้ี 
1. บริษทั พี.เอม.ฟดู จ ากดั (PMF) ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ประเภทปลาเสน้และปลาแผน่ ท่ีรู้จกักนัในช่ือ “ปลาสวรรคท์าโร”   
2. บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั (PCI)  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ลาทูน่าและผลิตภณัฑอ์าหารทะเล (Sea Food) 

ส าเร็จรูป บรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง (Canned) และ บรรจุ Plastic Cup   ส าหรับอาหารคนและสตัวเ์ล้ียงภายใตต้ราสินคา้
ของลูกคา้และประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “คิงส์ คิทเช่น”   

3. บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั (PFP) ผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง โดยผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ นอกจากน้ี
บริษทัใหบ้ริการรับฝากแช่ผลิตภณัฑใ์นหอ้งเยน็  

4. บริษทั พีเอ็ม เอสอี จ ากดั (PMSE) เป็นธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เพื่อต่อยอดคุณค่าหลกัของบริษทัดา้นความ
ยัง่ยนืของสงัคม และด าเนินธุรกิจการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑก์าแฟอินทรียภ์ายใตช่ื้อแบรนด ์“มีวนา” และ “ออราบิกา้” ท่ีเป็นผลผลิต
จากธุรกิจเพ่ือสงัคม   

ส าหรับสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
1) ผลิตภณัฑข์นมขบเค้ียว   
2) ผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 
3) ผลิตภณัฑล์ูกอม 
4) ผลิตภณัฑข์องใชส่้วนตวัและของใชใ้นครัวเรือน 
5) ผลิตภณัฑย์าและอาหารเสริม 
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 โดยมีทีมงานดา้นการขายจ านวนกว่า 200 คน ท าหน้าท่ีเยี่ยมร้านคา้โดยตรงกว่า 30,000 ร้านคา้ และสามารถกระจาย
สินคา้ท่ีครอบคลุมร้านคา้กวา่ 200,000 แห่งทัว่ประเทศ ผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีทั้งช่องทางคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) 
ร้านคา้ส่งและปลีกแบบดั้งเดิม ร้านคา้ปลีกขนาดยอ่ยและธุรกิจในต่างประเทศ ต่อจากนั้นไดร้ายงานส่วนแบ่งทางการตลาด ณ 31 
ธนัวาคม 2561   
 นายรักสกลุ เจริญวงศ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ-ฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2561 ให้
ท่ีประชุมทราบ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี 2561 ภาพรวมของรายไดจ้ากการขายและบริการส าหรับบริษทัและ
บริษทัยอ่ยในงวดจ านวน 4,472 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.8 หรือเท่ากบั 286 ลา้นบาท ในขณะท่ีก าไร
สุทธิมีจ านวน 365 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนร้อยละ 27.3 หรือเท่ากบั 137 ลา้นบาท 
 โครงสร้างรายไดข้องบริษทั และบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

ประเภทของรายได ้
ปี 2560 ปี 2561 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
ผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ 3,252 77.7 3,563 79.7 
ผลิตอาหารปลาทูน่า อาหารทะเลส าเร็จรูป และซอส 932 22.3 907 20.3 
ผลิตอาหารแช่แขง็และใหบ้ริการพ้ืนท่ีหอ้งเยน็ 2 0.0 2 0.0 

รายไดร้วม 4,186 100 4,472 100 

ส าหรับตวัเลขท่ีเก่ียวกบัฐานะทางการเงินในปี 2561 ซ่ึงประกอบไปดว้ย สินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยปีมีจ านวน 
2,565 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดส้ินปี 2560 จ านวน 12 ลา้นบาท   หน้ีสินของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวน 858 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน
จากงวดส้ินปี 2560 จ านวน 24  ลา้นบาท   ส าหรับส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ านวน 1,707 ลา้นบาท  ลดลงจากงวดส้ินปี 2560 จ านวน 12  
ลา้นบาท   

บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลเป็นดงัน้ี   
 

ปี 2559 2560 2561 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ 0.90 0.80 0.56 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 136 94 86 

 

 ทั้งน้ี ตวัเลขในส่วนของเงินปันผลประจ าปี 2561 นั้น เป็นตวัเลขท่ีจะน าเสนอผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัในการประชุม
คร้ังน้ี 

หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และมีผูถื้อหุน้ซกัถาม  ดงัน้ี 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ตลาดปลาเสน้เติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.1 นั้นมาจากสาเหตุใด 
 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (นายปิย สมุทรโคจร) ช้ีแจงวา่ ในปี 2561 บริษทัมีการลงทุนสร้างตราสินคา้ไม่วา่จะ
เป็นงบทางการตลาดผ่านส่ือโฆษณาแบบครบวงจร ท าให้เร่ืองของ brand awareness ทาโรสูงข้ึน อีกส่วนหน่ึงคือเร่ืองของ new 
product (ทาโร เสน้ชุบน ้ าจ้ิม) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุท่ีท าใหต้ลาดปลาเสน้เติบโตเพ่ิมข้ึน 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ แนวโนม้ตน้ทุนของวตัถุดิบ (ซูริมิ) เป็นอยา่งไร 
 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พี. เอม. ฟดู จ ากดั (นายวภิาส จิรภาส) ช้ีแจงวา่ ส าหรับราคาวตัถุดิบปี 2561 มีการปรับข้ึนลง
ตามสภาวะของตลาดซ่ึงอยูใ่นภาวะปกติ 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ธุรกิจของ บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาใดเป็นช่วง high หรือ low 
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 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (นายปิย สมุทรโคจร) ช้ีแจงวา่ ส าหรับปีท่ีผ่านๆ มาระยะเวลาช่วง high จะอยูใ่นช่วง
ของไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 4  ทั้งน้ีจะมีการจดักิจกรรมทางการตลาดพยายาม maintain สินคา้ใหอ้ยูใ่นช่วง high ตลอดทั้งปี  
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในงบการเงินปรากฎรายการเงินลงทุนชัว่คราวมีผลตอบแทนเท่าไร และมีแผนท่ีจะน าเงินดงักล่าว
น้ีไปลงทุนหรือไม่ 
 ผูบ้ริหารงานบญัชีการเงิน (นายรักสกลุ เจริญวงศ)์ ช้ีแจงวา่  เงินลงทุนระยาวบริษทัน าลงลงทุนในหุน้กูท่ี้มีผลตอบแทน
สูงกลุ่ม credit rating A-ข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือเพื่อรองรับกรณีธุรกิจมีการเติบโต จากงบการเงินปี 2561 ตวัเลขเงิน
ลงทุนดงักล่าวลดลง 
 กรรมการ  (นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต)์  ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ เงินลงทุนน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  1) เงินลงทุนหมุนเวียน ซ่ึง
เดิมบริษทัไดใ้ชว้ธีิฝากบญัชีออมทรัพย ์แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง บริษทัสามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัรุ่งข้ึน ในขณะท่ีไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่ดอกเบ้ียออมทรัพย ์2) เงินลงทุนระยะสั้น จะลงทุนในตัว๋แลก
เงินหรือลงทุนในหุน้กูท่ี้มีอาย ุ3-5 ปี  3) เงินลงทุนระยะยาวในหุน้กูท่ี้มีอาย ุ10 ปีข้ึนไป  
 ผูถื้อหุน้ อยากทราบผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย (บ. PCI  บ. PFP  และบ. PMSE) 
  กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั (นางพรทิพย ์เสาวภาคย)์ รายงานว่า ผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2561 ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมา โดยปัจจุบนับริษทัปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการจากการรับจา้งผลิตสินคา้ Original 
Equipment Manufacturer (OEM) มาเป็นรูปแบบร่วมพฒันาสินคา้กบัคู่คา้ Original Development Manufacturer (ODM) 
 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ โฟร์เซ่น โพรดกัส์ จ ากดั (นางพรทิพย ์เสาวภาคย)์ รายงานวา่ บริษทัยงัคงด าเนิน
ธุรกิจ 2 ลกัษณะคือ ธุรกิจให้บริการเช่าห้องเยน็ และผลิตอาหารแช่แข็งตามค าสั่งซ้ือ นอกจากน้ียงัคงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีจะ
สามารถสร้างรายไดโ้ดยมีการทบทวนจดัสรรพ้ืนท่ีโรงงานด าเนินการคัว่บดกาแฟ   รวมถึงมีการแปรรูปกาแฟพร้อมด่ืมบรรจุ
กระป๋องทั้งน้ีอยูใ่นช่วงทดสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์คาดวา่จะแลว้เสร็จส้ินปี 2562 
 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ เอสอี จ ากดั  (นางสุภมาศ เตชะโรจนทรัพย)์ รายงานวา่ เดิมบริษทัออกแบรนด ์“มีวนา”
แต่ในปลายปี 2561 มีการพฒันากาแฟ “ออราบิกา้” ซ่ึงเป็นกาแฟออร์แกนิคระดบัพรีเม่ียม ผา่นช่องทางจดัจ าหน่ายซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นน าทัว่ประเทศ นอกจากนั้นบริษทัยงัมีกาแฟท่ีน าไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นวตัถุดิบ หรือกาแฟสารให้กบัโรงคัว่กาแฟ และยงัมีบริการ
การรับจา้งผลิตกาแฟคัว่ OEM ตามความตอ้งการของคู่คา้ รวมถึงยงัมีการพฒันากาแฟพร้อมด่ืมท่ีเป็นกาแฟ Cold Brew  
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ เพราะสาเหตุใดยอดขายถึงไดเ้ติบโตไม่เป็นในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของก าไรสุทธิ 
 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (นายปิย สมุทรโคจร) ช้ีแจงวา่ยอดขายจะเป็นตวัเลขท่ีมาจากราคาขายปลีก ซ่ึงจะไม่
สัมพนัธ์กนักบัก าไรสุทธิซ่ึงจะเป็นตวัเลขของยอดขายหักดว้ยรายการอ่ืนๆ  ส าหรับปีท่ีผ่านมามีการลงทุนในตราสินคา้ทาโรมาก
ข้ึน ท าใหย้อดขายเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงขอ้มูลจากบริษทัวิจยั AC Nielsen ก็พบวา่การเติบโตของยอดขายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่จะ
ไม่ไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัก าไรสุทธิ 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ขอใหอ้ธิบายการดอ้ยค่าทางบญัชี และจะแกไ้ขอยา่งไร 
 กรรมการ (นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง) ช้ีแจงวา่ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัลงทุนตั้งแต่ก่อนเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการดอ้ยค่าทางบญัชีนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัไดรั้บค าแนะน าจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) ให้บริษทัแสดงมูลค่าการลงทุนตามท่ีบริษทัเคยลงทุนก่อนบริษทัขายออกไปและซ้ือกลบัเขา้มาใหม่ รายการน้ี
ไดป้รากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 15 และรายการดอ้ยค่ายงัคงอยูจ่นกวา่จะขายออกไป กรณีน้ีไม่กระทบต่องบก าไร
ขาดทุนของบริษทัแต่อยา่งใด  
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ การปรับสภาพการจา้งงานจะมีผลกระทบกบับริษทัอยา่งไรบา้ง 
 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พี. เอม. ฟูด จ ากดั (นายวิภาส จิรภาส) ช้ีแจงว่า การปรับสภาพการจ้างจะช่วยสร้างความ
มัน่คงของพนกังานในระยะยาว โดยผลประโยชน์ต่างๆ จะตกอยูก่บัตวัพนกังาน ไม่ผา่นผูรั้บจา้งช่วง ส าหรับในดา้นบริษทัการผลิต
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จะมีความยืดหยุ่นมากข้ึน เพราะสามารถจดัพนักงานท างานไดทุ้กจุด การสรรหาแรงงานท่ีตอ้งเพ่ิมในอนาคตท าไดร้วดเร็วกว่า 
นอกจากน้ีอตัราการลาออกของพนกังานลดลง 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่  การปรับสภาพการจา้งมีผลท าใหค้่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนหรือไม่  ถา้อนาคตมีการปรับข้ึนค่าจา้งเป็น 400 
บาท/วนั จะมีผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
 กรรมการผูจ้ ัดการ บริษทั พี. เอม. ฟูด จ ากัด (นายวิภาส จิรภาส) ช้ีแจงว่า  ส าหรับเร่ืองค่าใชจ่้ายสวสัดิการมีตวัเลข
เพ่ิมข้ึนก็จริง แต่ผลของการท่ีบริษทัปรับสภาพการจา้งดงักล่าว ก็ส่งผลให้เกิดความผูกพนัและความทุ่มเทของพนักงานเพ่ิมข้ึน
เช่นกนั ส่งผลใหย้อดขายปีท่ีผา่นมาก็เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายเช่นเดียวกนั  
 ประธานฯ ช้ีแจงวา่ ในเร่ืองการปรับค่าจา้งนั้น ปัจจุบนัพนกังานส่วนใหญ่มีค่าจา้งมากกวา่วนัละ 400 บาท/วนัอยูแ่ลว้ 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ การแตกออกเป็นหุน้ PM  PE  PPP และ PT มีผลต่อ PM อยา่งไร 
 ประธานฯ ช้ีแจงวา่ ไม่ไดมี้การแตกหุ้นทั้ง 4 บริษทัประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนัไป รวมถึงมีผูบ้ริหารรับผิดชอบคนละ
ทีมกนัดว้ย 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ธุรกิจกาแฟจะมีแนวโนม้ท าก าไรไดห้รือไม่ 
 ประธานกรรมการบริหาร (นายวเิชียร พงศธร) ช้ีแจงวา่ คาดวา่อีกประมาณ 2 ปี จะมีก าไร   
 ผูถื้อหุน้  สอบถามวา่  รายไดธุ้รกิจของบริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั ลดลงจะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 
 กรรมการผู ้จัดการ  บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จ ากัด (นางพรทิพย์ เสาวภาคย์) ช้ีแจงว่า ปัจจุบันบริษัท
ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการเป็นแบบร่วมพฒันาสินคา้กบัคูค่า้ Original Development Manufacturer (ODM) และก าลงัจะเร่ิม
การพฒันาสินคา้ท่ีเป็นแบรนดข์องบริษทัเอง โดยจะด าเนินการควบคู่กนัไป 
 ผูถื้อหุน้  สอบถามวา่  การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงคลงัมาจากธุรกิจกาแฟใช่หรือไม่ 
 ผูบ้ริหารงานบญัชีการเงิน (นายรักสกุล เจริญวงศ์) ช้ีแจงว่า  สินคา้คงคลงัมีกาแฟรวมอยูด่ว้ยประมาณ 180 ลา้นบาท 
โดยสาเหตุท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก 2 ส่วน คือส่วนของสินค้าคงคลังท่ีมีต่อเน่ืองมา และอีกส่วนคือการรับซ้ือผลผลิตช่วงปลายปี
(พฤศจิกายน-ธนัวาคม) ท าใหส้ดัส่วนเพ่ิมมากข้ึน 
 ผูถื้อหุน้  สอบถามวา่  ภายในเดือนมิถุนายน น้ี  สดัส่วนสินคา้คงคลงักาแฟจะลดลงหรือไม่ 
 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ เอสอี จ ากดั  (นางสุภมาศ เตชะโรจนทรัพย)์ ช้ีแจงวา่ ตามแผนงานของบริษทั สัดส่วน
ดงักล่าวจะตอ้งลดลง 
 ผูถื้อหุน้  สอบถามวา่  บริษทัมีนโยบายท่ีจะจดัตั้งเป็นร้านกาแฟ หรือไม่ 
 ประธานกรรมการบริหาร (นายวิเชียร พงศธร) ช้ีแจงว่า บริษัทเลือกแนวทางการขยายตลาดโดยผ่านช่องทาง
หา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร  
 ผูถื้อหุน้ ใหค้  าแนะน าวา่ บริษทัควรเนน้การลงทุนเพ่ือเพ่ิมยอดขายในสินคา้ทาโรท่ีเป็นธุรกิจหลกัมากกวา่ไปลงทุนใน
ธุรกิจอ่ืน  
 ประธานฯ ขอขอบคุณส าหรับค าแนะน า 
 ผูถื้อหุน้  สอบถามวา่  ในปีน้ีจะมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีใชเ้งินในการโฆษณาหรือไม่ 
 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พี. เอม. ฟูด จ ากดั (นายวภิาส จิรภาส) ช้ีแจงวา่ ปัจจุบนัยอดขายเติบโตสูงข้ึนมีการวางแผนท่ี
จะเพ่ิมก าลังการผลิตโดยการลงทุนสร้างไลน์การผลิตเพ่ิมจากเดิม 8 ไลน์ เป็น 9 ไลน์ คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (นายปิย สมุทรโคจร) ช้ีแจงเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการโฆษณาก็เพ่ือเป็นการสร้างตรา 
สินคา้ใหผู้บ้ริโภคจดจ า 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามความคืบหนา้การจดทะเบียนในประเทศจีน และมีความมัน่ใจในตลาดจีนเพียงใด 
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 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (นายปิย สมุทรโคจร) ช้ีแจงว่า ปัจจุบันการจดทะเบียนยงัไม่เรียบร้อยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  เม่ือด าเนินการเรียบร้อยแลว้จะจดัจ าหน่ายท่ีเมืองกวางโจวโดยขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลกั รวมถึงไดมี้การ
พิจารณาหาตวัแทนจดัหน่ายไปดว้ย  
 จากนั้นไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงแถลงวา่ท่ีประชุมไดรั้บทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั
ประจ าปี 2561 แลว้ 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้า่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือนัด
ประชุมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ซ่ึงปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติ 
                ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  ตามท่ีเสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 415,231,161   เสียง 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

 
วาระที ่4  พจิารณาการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 
                 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
เงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมายจากงบเฉพาะบริษทั โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัแผนการ
ลงทุนความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปีรวม 391,488,340 บาท มีก าไรสะสมหลงัหัก
ส ารองตามกฎหมาย 399,568,927 บาท  คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผลอีกหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 215,368,308 บาท  ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือ
วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 หุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2561 หุ้นละ 0.56 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
335,017,368 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.15 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้ง  กบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทั โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 4 มีนาคม 2562 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 9 พฤษภาคม 2562 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ซ่ึงปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติ 
                ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัอนุมติัการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561  ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 
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มติ จ านวนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 415,231,161   เสียง 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
                 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 
และขอ้ 15 ก าหนดวา่ คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งและก าหนดให ้
กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีจ านวนหน่ึงในสามหรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม โดยกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทัให้ใชว้ธีิจบัฉลากส่วนในปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้   
  ปัจจุบันบริษทัมีกรรมการ 10 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายขติัยา       ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ                  
2. นางแน่งนอ้ย  บุณยะสาระนนัท ์   กรรมการอิสระ                  
3. นายปิย           สมุทรโคจร   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้ าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์  และ

กระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไวร้วมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทั
ในช่วงท่ีผ่านมาแลว้  เห็นวา่สมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1. นายขติัยา       ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ                  
2. นางแน่งนอ้ย  บุณยะสาระนนัท ์   กรรมการอิสระ                  
3. นายปิย           สมุทรโคจร   กรรมการ 

  โดยประวติัยอ่และขอ้มูลของทั้ง 3 ท่าน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
              ทั้งน้ี คณะกรรมการไม่ไดมี้การก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระเน่ืองจากการท่ี
กรรมการด ารงต าแหน่งอยา่งต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด าเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบกบัการ
สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยง่าย 
 ทั้งน้ี ในส่วนของนายขติัยา  ไกรกาญจน์ และนางแน่งนอ้ย  บุณยะสาระนนัท์ ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึงนั้น คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่มีคุณสมบติัตรงตามหลกัเกณฑ ์และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 อน่ึง ตามท่ีบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้ งเป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ดงัน้ี 
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 ผูถื้อหุน้ ใหค้  าแนะน าวา่ บริษทัควรก าหนดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระท่ีปฏิบติังานเกินกวา่ 9 ปี 
รวมถึงประธานกรรมการบริษทัควรเป็นกรรมการอิสระ 
 ประธานฯ ขอขอบคุณส าหรับค าแนะน า    
 จากนั้นไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

1. นายนายขติัยา  ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ                  

มติ จ านวนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 326,394,961   เสียง 79.5637 
ไม่เห็นดว้ย 83,836,200 เสียง 20.4363 
งดออกเสียง 5,000,000 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

2. นางแน่งนอ้ย  บุณยะสาระนนัท ์   กรรมการอิสระ                  

มติ จ านวนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 380,455,361   เสียง 92.7417 
ไม่เห็นดว้ย 29,775,800 เสียง 7.2583 
งดออกเสียง 5,000,000 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

3. นายปิย   สมุทรโคจร   กรรมการ 

มติ จ านวนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 415,231,161   เสียง 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

  หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ท าให้

กรรมการของบริษทั ณ ปัจจุบนัมีจ านวน 10 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
1. นายสมชาย         ชุณหรัศม์ิ   
2. นายขติัยา         ไกรกาญจน์   
3. นายวชิยั         หิรัญวงศ ์   
4. นางสาวแน่งนอ้ย ใจอ่อนนอ้ม   
5. นางเพญ็ศรี         เดชต่ิงเอง                 
6. นายปิย          สมุทรโคจร   
7. นางดวงทิพย ์         เอ่ียมรุ่งโรจน์   
8. นายสุรเดช         บุณยวฒัน   
9. นางแน่งนอ้ย         บุณยะสาระนนัท ์  
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10. นางวไลรัตน์         ผอ่งจิตต ์   
 
วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้ าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงทั้ งจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบัมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
กรรมการแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 (เสนอ) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
-  ประธานกรรมการ          (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการบริษทั          (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ          (บาท/คร้ัง) 
-  กรรมการตรวจสอบ          (บาท/คน/คร้ัง) 

 
24,000 
17,000 

 
24,000 
17,000 

 
24,000 
17,000 

 
24,000 
17,000 

บ าเหน็จ 
- ประธานกรรมการ          (บาท/ปี) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ          (บาท/ปี) 
- กรรมการตรวจสอบ                             (บาท/คน/ปี) 
- กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ    (บาท/คน/ปี) 

345,000 
500,000 
460,000 
310,000 

345,000 
500,000 
460,000 
310,000 

สิทธิประโยชน์อ่ืน - ไม่มี- - ไม่มี- 

                โดยเบ้ียประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม และกรรมการท่ีมีฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่านสละสิทธ์ิท่ีจะรับ
ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบ าเหน็จ 
 จากนั้น นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์  กรรมการ ช้ีแจงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อา้งอิงผลส ารวจของ IOD และ SET ทั้งจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบัมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 
                 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติ 
                 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงซ่ึงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี  

มติ จ านวนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 413,231,061   เสียง 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง - 
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บตัรเสีย 0 เสียง - 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดย
เปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชี ดงัน้ี 

1.   นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีคนปัจจุบนัและไดรั้บ 
 การแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2559 หรือ 
2.    นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีคนปัจจุบนัและไดรั้บการ

แต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561  
3.   นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีคนปัจจุบนัและไดรั้บ 
 การแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561  

                   จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี 
เป็นจ านวนเงิน 1,961,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 จะเพ่ิมข้ึนจากค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
เป็นจ านวนเงิน 161,000 บาท 
 ทั้ งน้ีผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั    
               ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
                อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นวา่ ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี 
 ผูถื้อหุ้น เห็นวา่ บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็น
ระยะมานานกวา่ 5 ปี ซ่ึงแนวทางการก ากบัการดูแลกิจการท่ีดีนั้น บริษทัควรท าการเปล่ียนส านกังานสอบบญัชีทุก 5 ปี เพื่อเป็นการ
สร้างความมัน่ใจกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ดงันั้น ผมจึงขอลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยกบัวาระน้ี 
 ผูอ้  านวยการงานบรรษทัภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน (นายธีระพล จุฑาพรพงศ์)  ช้ีแจงว่า ตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(กลต.) ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปล่ียนตวับุคคลผู ้
ตรวจสอบบญัชีเม่ือครบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมิไดบ้งัคบัให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปล่ียนส านกังานสอบบญัชีแต่อยา่งใด ดงันั้น 
ส่ิงท่ีบริษทัปฏิบติันั้นจึงถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดแลว้ 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีหรือหาทางเลือก
อ่ืนๆ หรือไม่ และบริษทัมีนโยบายส าหรับระยะเวลาในด ารงต าแหน่งงานตรวจสอบภายในหรือไม่ 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (นายขติัยา ไกรกาญจน์)  ช้ีแจงว่า ดว้ยปริมาณของงาน และบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัท่ีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั  ดงันั้นค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้  
 กรรมการ (นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์)  ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า การท่ีบริษทัจะเปล่ียนบริษทัผูต้รวจสอบบัญชีนั้นในทาง
ปฏิบัติตอ้งใช้เวลาในการเร่ิมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ทั้ งน้ีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ยงัได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่มีความเป็นอิสระ  ส าหรับเร่ืองงานตรวจสอบภายในเป็นทีมงาน
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ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอิสระมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นอยา่งดี และมีประธานกรรมการตรวจสอบคอยก ากบั
ดูแลการปฏิบติงาน 
 จากนั้นไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมอีก  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี  

มติ จ านวนเสียง 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 378,945,561   เสียง 92.3939 
ไม่เห็นดว้ย 31,195,700 เสียง 7.6061 
งดออกเสียง 5,089,900 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

 
วาระที ่8   เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีจะให้บริษทัหรือคณะกรรมการช้ีแจงใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออกหนงัสือเชิญประชุมวนัท่ี 22
มีนาคม 2562 จนถึงวันท่ี  10 เมษายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ดังนั้ นจะขอเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้น                       
ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามต่อไป  
               จากนั้น ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ มีผูถื้อหุน้สอบถามและเสนอ
ขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ซองทาโรสามารถเขา้เตาไมโครเวฟไดห้รือไม่ 
 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พี. เอม. ฟดู จ ากดั (นายวภิาส จิรภาส) ช้ีแจงวา่ ไม่สามารถท าได ้เพราะตอ้งเป็นซองพลาสติก 
เฉพาะ 
 ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ส าหรับมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ มีผลกระทบกบับริษทัในส่วนของผลประโยชน์หลงัเกษียณอายุ
อยา่งไร 
 กรรมการ (นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง)  ช้ีแจงวา่ มีผลกระทบท าใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนประมาณ 26 ลา้นบาท 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษทับนัทึกบญัชีสินคา้คงคลงัของกาแฟอยา่งไร 
 กรรมการ (นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง) ช้ีแจงวา่ การรับรู้รายการในลกัษณะหน่วยยอ่ยเป็นกิโลกรัม โดยตวักาแฟเป็นวตัถุดิบ
ดงันั้นการดอ้ยค่ายงัไม่มี 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนมีสาเหตุมาจากเร่ืองใด 
 กรรมการ (นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง) ช้ีแจงวา่ ส่วนหน่ึงเป็นค่าตรวจนบัสินคา้คงคลงัและผลของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ 
ท าใหผู้ส้อบบญัชีมีเน้ืองานเพ่ิมมากข้ึนกวา่เดิม 
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ สาเหตุการลาออกของนายวรเทพ  รางชยักลุ 
 ประธานฯ ช้ีแจงวา่ เป็นการลาออกตามปกติ 
                  ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในระยะยาวบริษทัมีความมัน่ใจกบัสินคา้ทาโรอยา่งไรบา้ง และเป็นกงัวลกบัคู่แขง่หรือไม่         
              ประธานฯ ช้ีแจงว่า  ตลาด Snack ปัจจุบันมีการแข่งขนัอยู่ตลอด โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเลือกซ้ือปลาเส้นและ
สินคา้อยา่งอ่ืนในเวลาเดียวกนั ดงันั้นการแข่งขนัรุนแรงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของทีมงานท่ีตอ้งดูแลสินคา้และยอดขาย
ตลอดจนหาสินคา้ใหม่ๆ มาเพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง       
 ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปีต่อๆ ไปจะเป็นอยา่งไร 
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          ประธานฯ ช้ีแจงวา่  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ  ส าหรับสดัส่วนเท่าไรนั้น
จะเป็นไปตามสถานะการณ์ในขณะนั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 ผูถื้อหุน้ ใหค้  าแนะน าวา่ผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยควรจะเปิดเผยขอ้มูลใหม้ากกวา่น้ี และเร่ืองการบริจาคเงินร้อย
ละ 5 มอบใหแ้ก่มูลนิธิควรพิจารณาหรือก าหนดเกณฑก์รณีท่ีผลก าไรของบริษทัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ประธานฯ ขอขอบคุณส าหรับขอ้แนะน า 
 ผูถื้อหุน้ สอบถาม  แผนงานของบริษทัในอีก 2 ปีขา้งหนา้จะเป็นอยา่งไร 
 ประธานฯ ช้ีแจงวา่ ภาพรวมของบริษทัมีโอกาสร่วมงานกบัคู่คา้ท่ีดี หลายรายสะทอ้นออกมาว่าเป็นองค์กรท่ีมีความ
โปร่งใส มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ พนกังานในองคก์รมีความภูมิใจในตวับริษทั และเป็นบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นทุกท่านใหค้วาม
เช่ือถือดว้ย 
 กรรมการ (นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน)  ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่  ส่ิงท่ีบริษทัด าเนินการเร่ืองความยัง่ยืน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ 
พนกังาน สงัคม จะน าซ่ึงผลประโยชน์มาสู่ผูถื้อหุน้อยา่งย ัง่ยนื ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวทางท่ีบริษทัและกรรมการยดึมัน่และถือปฏิบติัมา
โดยตลอด 

                  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานฯ  จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และให้
การสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัดว้ยดีมาตลอด และปิดประชุมเวลา 16.40 น.   
 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบอีกคร้ังว่า บริษทัไดจ้ดัรถตูส้ าหรับไปส่งผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเดินทางกลบัโดย
รถไฟฟ้าท่ีสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข  ซ่ึงรถจะออกภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม 15 นาที โดยประมาณ โดยรถตูจ้ะจอดท่ีบริเวณลาน
จอดรถดา้นหลงัของอาคาร ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่านท่ีจะใชบ้ริการดงักล่าว 
 
    ----------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

                                        ลงช่ือ      นายสมชาย   ชุณหรัศม์ิ      ประธานท่ีประชุม 
                                      ( นายสมชาย   ชุณหรัศม์ิ )    
         


