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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

ของ 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) 

 

วนัเวลาประชุม        ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561   เร่ิมประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

สถานทีป่ระชุม              หอ้งจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวนัปร๊ินเซส เลขท่ี 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

    

ประธานทีป่ระชุม 

 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับและ

ขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมให้รับทราบเก่ียวกบัจาํนวนผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 

• ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมเอง         70  ราย       นบัจาํนวนหุน้ได ้         341,044   หุน้ 

• ผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ               56  ราย       นบัจาํนวนหุน้ได ้ 590,841,286   หุน้ 

• รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ 

      ประชุมเองและรับมอบฉนัทะ 

      ใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

126  ราย       นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 591,182,330   หุน้ 

 

 ทั้งน้ี  บริษทัมีหุ้นสามญัจาํนวนทั้งส้ิน  600,000,000 หุ้น จึงมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม

คิดเป็นร้อยละ 98.5304  เกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมดครบเป็นองค์ประชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั จึงขอเปิดการประชุมและไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุมให้ท่ีประชุม

ทราบ 

 

1. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน ์ ประธานกรรมการบริษทั และ 

  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริษทั  

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ 

  รองประธานกรรมการบริหาร 
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3. ดร.พรสิริ  ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 

  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. รศ.ดร.สาธิต  พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

5. นางวีณา  อรัญญเกษม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

6. นายเกษมสุข  จงมัน่คง กรรมการ และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

7. นายปกิต เอ่ียมโอภาส กรรมการ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ 

  ประธานกรรมการบริหาร 

8. นายสมเกียรติ  มรรคยาธร กรรมการ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการบริหาร 

  และ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

 

ทั้งน้ี  ขอมอบหมายให้นางสาวดารารัตน์   หอมรสสุคนธ์ เป็นเลขานุการท่ีประชุม เพ่ือจดบนัทึกการ

ประชุม และไดม้อบหมายให ้นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการตรวจสอบคะแนนเสียงท่ีมีการ

ลงมติในท่ีประชุมน้ี และ นางสาวนงลักษณ์  พุ่มน้อย  ผูส้อบบัญชีของบริษทั ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วม

ประชุมคร้ังน้ีดว้ย (และเพ่ือช่วยตอบคาํถามจากผูถื้อหุน้) 

 

บริษทัไดเ้ผยแพร่วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ในเวบ็ไซตข์องบริษทั และไดแ้จง้ข่าว

ไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเปิดใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกบัคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํรายช่ือท่ีไดรั้บนั้น เสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ตั้งแต่วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 

ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเพ่ิมวาระ  หรือเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กบัคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

 

ก่อนเร่ิมประชุมขอมอบหมายให ้นางสาวดารารัตน์  หอมรสสุคนธ์  ช้ีแจงวิธีการประชุม และลงมติให้

ท่ีประชุมทราบ ดงัน้ี       
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การดําเนินการประชุม   การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลําดับ          

โดยกรรมการ หรือ ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะนาํเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม

แลว้จึงลงมติ  ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีซักถามไดโ้ปรดแจง้ช่ือ - สกุล เพ่ือบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมต่อไป 

โดยระหว่างการรวบรวมและนบัคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถดัไปก่อน และรายงานมติเม่ือทราบผลการนบั

คะแนนบนจอแสดงผลหนา้หอ้งประชุม 

การลงมติในแต่ละวาระ   เม่ือผูถื้อหุน้ซกัถามหมดแลว้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง

แต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ ดงัน้ี    

(1)  การลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย หรือไม่

เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะแบ่งแยกจาํนวนหุ้นเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง

ไม่ได ้เวน้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจากคสัโตเดียนผูรั้บฝากและดูแลหุน้ของผูล้งทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ในการลงคะแนนเสียงได ้

(2)  ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะลงมติ  ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  ใหล้งมติในบตัร

ลงคะแนนสาํหรับวาระนั้น  พร้อมลงลายมือช่ือและมอบใหเ้จา้หนา้ท่ี โดยบตัรลงคะแนนใดท่ีมิไดล้งลายมือช่ือ

ในบตัร หรือ ลงมติมากกวา่ 1 ช่อง จะถือวา่เป็น “บตัรเสีย” 

(3)  ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเห็นดว้ย  ขอให้ท่านไม่ตอ้งลงมติในบตัรลงคะแนน โดยบริษทัจะ

นาํคะแนนเสียงท่ีมีมติ ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และ บตัรเสีย หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้

ร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ไดจ้าํนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีมีมติเห็นชอบดว้ย  ทั้งน้ี รวมถึงคะแนน

เสียงท่ีผูถื้อหุน้ไดแ้สดงการลงมติในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

(4)  สําหรับวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระนั้น ขอให ้        

ผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะทุกท่าน ทั้ งท่ี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณาลงมติในบัตร

ลงคะแนนในวาระน้ี พร้อมลงลายมือช่ือและมอบใหเ้จา้หนา้ท่ี 

(5)  ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานท่ีประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระ            

ถดัไปก่อน เม่ือการรวมคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ กจ็ะกลบัมารายงานผลใหท้ราบเป็นรายวาระไป 

 

บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ   จะเป็นบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง        

มีจาํนวนทั้งส้ิน 9 บตัร จากวาระท่ีตอ้งลงคะแนนเสียง 6 วาระ   

โดยวาระท่ี 5 แยกการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จดัไว ้3 บตัร คือ 

ลงคะแนนเสียงแยกรายบุคคล 3 บตัร  

ประการสุดท้าย เก่ียวกับหนังสือเชิญประชุมท่ีได้รับนั้น เพ่ือความสะดวกและความเข้าใจตรงกัน        

ทางบริษทัไดล้งเลขท่ีหน้ากาํกบัไวทุ้กหน้า ตั้งแต่หนา้แรกหนา้ท่ี 1 จนถึงหน้าสุดทา้ยหนา้ท่ี 49 ดงันั้น หากมี

การกล่าวอา้งถึงเร่ืองใดใหอ้า้งถึงเลขท่ีหนา้ดว้ย 
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หลงัจากนั้น  นางสาวดารารัตน์  หอมรสสุคนธ์  ไดเ้รียนเชิญประธานท่ีประชุม  ดาํเนินการประชุม

ตามลาํดบัวาระต่างๆ ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ไปล่วงหนา้แลว้    

 

วาระที ่1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  2560 

ประธานที่ประชุม ขอให้ท่ีประชุมตรวจและพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2560 ซ่ึงจัดให้มีข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ตั้งแต่หนา้ท่ี 10 ถึงหนา้ท่ี 30 รวม 21 หนา้  

ประธานที่ประชุม  ไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมทั้งหมด และไดแ้จง้ต่อผูเ้ข้าร่วม

ประชุมว่า หากท่านใดจะขอแกไ้ขขอ้ความตอนใด ขอใหแ้จง้ใหท้ราบดว้ย 

เม่ือท่ีประชุมไดพิ้จารณารายงานการประชุมดงักล่าวครบทุกหนา้ และไม่มีผูถื้อหุ้นขอแกไ้ขรายงาน 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 แลว้ 

ประธานที่ประชุม   ขอใหท่ี้ประชุมลงมติ โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ 

งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับ วาระท่ี 1 พร้อมลงช่ือ และชูบตัรลงคะแนน

เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน 

ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจํานวน 27 ราย  คิดเป็นจาํนวน     

167,697 หุน้ รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 153 ราย  รวมจาํนวน  591,350,027  หุน้ 

 

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ดังนี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 591,350,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี ้   591,350,027   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000   รับรองรายงานการประชุมสามัญ                    

ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

 

วาระที่ 2     รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของบริษัท  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 –   31 ธันวาคม 2560 

และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพ่ือทราบ 

ประธานที่ประชุม    ไดม้อบหมายให ้นายสมเกียรติ  มรรคยาธร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูร้ายงาน      

ผลการดาํเนินงานประจาํปีตั้งแต่  1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให ้        

ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ        
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นายสมเกียรติ   มรรคยาธร  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดแ้นะนาํผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม

ดงัน้ี 

1. นายสมบูรณ์  ฐิตินนัทส์มบูรณ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายปฏิบติัการและวตัถุดิบ 

2. นางสาวพิมลรัตน์  จิตตภ์าวนาสกุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายขายและโลจิสติกส์ 

3. นางสาวกนกพร  มรรคอมร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายการเงินและบริหาร 

4. นายเอกสิน  ทอธราเมธา ผูอ้าํนวยการ  สายร้านอาหารและศูนยอ์าหาร 

5. นางสาวรัตนา  ปักครึก ผูอ้าํนวยการ  ฝ่ายบญัชีและบริหารพ้ืนท่ีสีคิ้ว 

6. นางปรียานุช  นนัทโชติ ผูอ้าํนวยการ  ฝ่ายการเงิน 
  

 นายสมเกียรติ  มรรคยาธร  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดข้อใหเ้จา้หนา้ท่ีฉายสไลด์ ประกอบการรายงาน       

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 การดาํเนินงานของบริษทั แบ่งธุรกิจออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1. การจาํหน่ายผลิตภณัฑข์า้วและสินคา้อ่ืนๆ 

2. การผลิตขา้วสารบรรจุถุง 

3. ธุรกิจร้านอาหาร 

4. ธุรกิจศูนยอ์าหาร 

5. โครงการพฒันาพ้ืนท่ี (พ้ืนท่ีปทุมธานีและสีคิ้ว) 
 

1. การจําหน่ายผลติภัณฑ์ข้าวและสินค้าอ่ืนๆ 

 ในปี 2560  มีผลิตภณัฑ์ขา้วออกใหม่ คือ ข้าวขาว ตราปันสุข 5 กก. ขา้วหอมมะลิ ตราปันสุข 5 กก.        

ขา้วหอมควินวั สาํหรับคนรักสุขภาพ นอกจากน้ียงัมีการพฒันาและทดลองจาํหน่าย Riceberry Granola จาํนวน      

3 รสชาติ คือ Mixed Nut, Tropical, Berry Berry ซ่ึงเป็นซีเรียลพร้อมทาน เป็นผลิตภณัฑท่ี์ทางบริษทัเขา้ไปให้

คาํปรึกษาและพฒันาร่วมกบั “วิสาหกิจชุมชนหนองป้ิงไก่” ในดา้นการแปรรูป การจดัเก็บ และการบรรจุ เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าให้กับข้าวไรซ์เบอร์ร่ีปลอดสารพิษท่ีชุมชนปลูกให้กลายเป็นสินค้าแบบพร้อมทาน โดยจะเร่ิม

จาํหน่ายปลายปี 2561 

 ช่องทางการจาํหน่ายขา้วและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

 Modern Trade - เนน้เจาะตลาดสินคา้ Premium โดยเพ่ิมไลน์สินคา้ขา้วสุขภาพต่างๆ   

 - เพ่ิมพ้ืนท่ีการขายไปยงั Supermarket รายใหม่ในพ้ืนท่ีต่างๆ ให้ครอบคลุม

มากย่ิงข้ึน 

 Traditional Trade - เพ่ิมพ้ืนท่ีขายในภาคใตแ้ละภาคเหนือ มากกวา่ 20% จากพ้ืนท่ีเดิม  

 - เนน้ขยายตลาดในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก

เพ่ิมเติม 

 - เพ่ิมรายไดจ้ากสินคา้ชนิดใหม่ๆ เช่น ขา้วญ่ีปุ่น ขา้วเหนียว   
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 HORECA - รับทาํ OEM สินคา้ขา้วต่างๆ ใหก้บั Chain Restaurant 

 - เพ่ิมการจาํหน่ายสินค้าจาํพวกเคร่ืองปรุงรสและอาหารแห้ง ท่ีใช้ในการ

ประกอบอาหาร เพ่ือใหเ้ป็น One Stop Service สาํหรับธุรกิจ Catering ต่างๆ 

 Export - ขยายตลาดไปยงักลุ่มประเทศ CLMV และประเทศจีน 

 - เนน้การหาลูกคา้ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และมีความ Premium โดยใชจุ้ด

แขง็ดา้นตรารับรองสินคา้ต่างๆของบริษทัในการนาํเสนอ  

 - จาํหน่ายสินคา้ขา้วพ่วงกบัสินคา้โภคภณัฑ์อ่ืนๆ ( FMCG)  เพ่ือเพ่ิมกาํไรขั้นตน้ 

ต่อการส่งสินคา้ 1 คร้ัง 

 - รับทาํ OEM สินคา้พร้อมรับประทานต่างๆ 

 Online - เปิดบริการช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ Online เพ่ือใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้าก

ยิง่ข้ึน 

 

2. การผลติข้าวสารบรรจุถุง  

 การผลิตข้าวสารบรรจุถุงนั้น เน้นการลดต้นทุนและสรรหาวตัถุดิบใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกับตลาดใน

ปัจจุบนั เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า มีการรับทาํ OEM สินค้าขา้วให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ รับเป็นท่ีปรึกษาและให้ความรู้แก่ Outsource ดา้นมาตรฐานการผลิตและคดัเลือกโรงสีคุณภาพ   

เพ่ือขยายฐานการผลิตและให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ นอกจากนั้นมีการ Lean Process เพ่ือลดโสหุ้ยการผลิต และ   

มีการปรับปรุงการวางแผนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  จึงส่งผลให้สามารถลดค่าไฟฟ้าไดเ้ฉล่ีย 

118,800 บาท/เดือน ซ่ึงเป็นการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดถึ้ง 19.80% 

 

 3. ธุรกจิร้านอาหาร 

 3.1 ร้านอาหาร สุก้ียาก้ี นมัเบอร์วนั ปัจจุบนัเปิดใหบ้ริการ 3 สาขา คือ 

- ศูนยก์ารคา้ เดอะไนน ์พระราม 9 

- ศูนยก์ารคา้ เอม็ บี เค เซ็นเตอร์ 

- อาคาร กลาสเฮา้ส์ รัชดา 

  แผนการดําเนินงานในปี 2561 นั้น บริษัทมีแผนท่ีจะขยายร้านสุก้ีฯ เพ่ิมอีก 3 สาขา ตามพ้ืนท่ี

บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล นอกจากนั้น บริษทั ไดมี้การพฒันาระบบ Support มาตรฐานและคุณภาพอาหาร 

โดยมีการทาํครัวกลาง เพ่ือรักษาคุณภาพของอาหาร 

 3.2 ร้านอาหารญ่ีปุ่น ฮินะ (HINA) บริษทัได้ซ้ือกิจการการมาจากผูถื้อหุ้นเม่ือปี 2560 ปัจจุบันมี 1 

สาขา ท่ี MBK Center ชั้น 6 และไดมี้การปรับเปล่ียนเมนูอาหารใหม่ รวมทั้งคดัสรรวตัถุดิบและการจดัตกแต่ง

แบบ Premium ภายใต ้Concept “Craft Japanese Culinary” 

 3.3 ร้านอาหาร ฟุยู (FUYUU) บริษัทได้ปรับ Scale ของร้านให้เป็นขนาดเล็ก ในรูปแบบ Kiosk                   

เพ่ือรองรับการขยายสาขาในศูนยอ์าหารและศูนยก์ารคา้ต่างๆ ปัจจุบนัมี 1 สาขาคือ ท่ี MBK Center ชั้น 5 
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4. ธุรกจิศูนย์อาหาร 

 บริษทัไดเ้ปิดดาํเนินการศูนยอ์าหารจาํนวน 2 แห่ง คือ ศูนยอ์าหารทัว่ไป MBK Food Island ตั้งอยู่ท่ีชั้น 

6  MBK Center  และศูนยอ์าหารนานาชาติ The Fifth Food Avenue ตั้งอยู่ท่ีชั้น 5 MBK Center  ซ่ึงในปี 2560                 

มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 4.1 ศูนยอ์าหารทัว่ไป MBK Food Island  บริษทัไดมี้การปรับปรุงระบบ Vendor Mix เพ่ือใหร้้านคา้มี

ความหลากหลาย และเป็นร้านอาหารในตํานาน เพ่ือเป็น Destination สําหรับนักท่องเท่ียว ภายใต้ New 

Concept “Capital Street Food of Bangkok” มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีเช่า เพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ และเป็นศูนย์

อาหารแห่งแรกท่ีร่วมกบับตัร KTC แลก Point  เพ่ือเติมเงิน 

 4.2 ศูนยอ์าหารนานาชาติ The Fifth Food Avenue ในปี 2560 มีการปรับปรุงศูนยอ์าหาร และปรับโซน

ร้านคา้ใหม่ เพ่ือใหท้นัสมยัและน่าเขา้ใชบ้ริการมากยิ่งข้ึน แต่ก็ยงัมีผลการดาํเนินงานท่ีขาดทุน ดงันั้นในปี 2561

บริษทัจึงไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหา ดว้ยการเปิดให้บุคคลภายนอกเขา้มาลงทุนและเช่าอุปกรณ์ โดยบริษทัรับ

เป็นผูบ้ริหารจดัการศูนยอ์าหาร เพ่ือสร้างผลกาํไรใหก้บัธุรกิจ 

 

5. โครงการพฒันาพืน้ที ่(พืน้ทีป่ทุมธานีและสีคิว้) 

 บริษัทได้มีการพัฒนาพ้ืนท่ีปทุมธานีโดยสร้างอาคารและคลงัสินค้าภายในพ้ืนท่ีให้เป็นรุปแบบ            

ตลาดสด (Fresh Market) และศูนยอ์าหาร และในบางส่วนจะจดัทาํเป็นพิพิธภณัฑแ์ละศูนยก์ารเรียนรู้ รวมถึง

พ้ืนท่ีให้เช่าแบบอเนกประสงค์ (Multi Function) และมีการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบให้เป็น Activity Park                   

เพ่ือรองรับการจดักิจกรรม Outdoor ต่างๆในอนาคต ในส่วนของพ้ืนท่ีสีค้ิว มีการพฒันาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

เพ่ิมข้ึน เพ่ือสนบัสนุน วตัถุดิบท่ีใช้ในร้านอาหาร เช่น มะนาว หวัหอม เป็นตน้ สําหรับในส่วนพ้ืนท่ีโรงงาน        

ไดมี้การใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและเคร่ืองจกัรในการผลิตดว้ย  

 

 กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ในแต่ละธุรกจิ 

• ธุรกิจขา้วและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ปี 2560 มีสัดส่วนของรายไดเ้ท่ากบั 1,120.63 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ        

69.17 ซ่ึงลดลงจาก ปี 2559 ท่ีมีสดัส่วนของรายไดเ้ท่ากบั 1,123.94 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 60.52 

• ขา้วในโครงการ G to G ภาครัฐ ปี 2560 มีสัดส่วนของรายไดเ้ท่ากบั 112.11 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ   

6.92  ซ่ึงลดลงจาก ปี 2559 มีสดัส่วนของรายไดเ้ท่ากบั 336.03 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 18.09  

• การให้เช่าและบริการ ปี 2560 มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 9.83 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.61                 

ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก ปี 2559 ท่ีมีสดัส่วนของรายไดเ้ท่ากบั 5.36 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 0.29 

• ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี  2560 มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 303.48 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18.73                      

ซ่ึงลดลงจาก ปี 2559 ท่ีมีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 322.22 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 17.35 รายได้

ลดลงเน่ืองจากศูนยอ์าหารนานาชาติ The Fifth Food Avenue ประสบปัญหาขาดทุน บริษทัจึงเปิด

ใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาลงทุน และเช่าอุปกรณ์โดยบริษทัรับเป็นผูบ้ริหารจดัการ 
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• ธุรกิจร้านอาหารญ่ี ปุ่น ปี 2560 มีสัดส่วนของรายได้ 25.36 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก ปี 2559                

ท่ีมีสดัส่วนของรายไดเ้ท่ากบั 24.09 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 1.30  

• ธุรกิจร้านสุก้ี ปี 2560 มีสัดส่วนของรายได ้48.55 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 3 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก ปี 2559      

ท่ีมีสัดส่วนเท่ากบั 45.56 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 2.45 รายไดร้้านสุก้ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีสาขาเพ่ิมข้ึน

และในปลายปีมีการลดสาขาลง 

• ธุรกิจครัวกลาง (FSV) ปี 2560 บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจครัวกลาง เพ่ือ Support มาตรฐานและควบคุม

คุณ ภาพอาหาร ทั้ งร้านอาหารและศูนย์อาหาร ทําให้ มีสัดส่วนรายได้ 0.22 ล้านบาท หรือ                         

ร้อยละ 0.01  

 

 กาํไรจากการขายของแต่ละธุรกจิของบริษัท 

 บริษทัมีกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ในแต่ละธุกริจ ดงัน้ี  

• ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในปี 2560 มี EBITDA 49.00 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจาก ปี 2559              

ท่ีมี 66.77 ลา้นบาท 

• ธุรกิจขา้วในโครงการ G to G ภาครัฐ ในปี 2560 มี EBITDA -4.70 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2559 

ท่ีมี 11.93 ลา้นบาท เน่ืองจากการผนัผวนของราคาขา้วขาวในช่วงกลางปีท่ีผา่นมา 

• ธุรกิจการให้เช่าและบริการ ในปี 2560 มี EBITDA 0.21 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจาก ปี 2559 ท่ีมี           

6.63 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษัทนําพ้ืนท่ีไปปรับปรุงและเปิดให้เช่าพ้ืนท่ี ทําให้รายได้เพ่ิมข้ึน             

แต่กาํไรลดลง 

• ธุรกิจศูนยอ์าหาร ในปี 2560 มี EBITDA -5.05 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจาก ปี 2559 ท่ีมี 28.59 ลา้นบาท 

• ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น ในปี 2560 มี EBITDA -1.58 ลา้นบาท ซ่ึงดีกวา่ ปี 2559 ท่ีมี -4.47 ลา้นบาท 

• ธุรกิจร้านสุก้ี ในปี 2560 มี EBITDA -4.58 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจาก ปี 2559 ท่ีมี -0.76 ลา้นบาท 

• ธุรกิจครัวกลาง (FSV) ในปี 2560 มี EBITDA -0.15 ลา้นบาท  

 

 บริษทัมีกาํไรท่ีตดัค่าเส่ือมราคา ก่อนหักดอกเบ้ียและภาษี (“EBIT”) เป็นไปในทิศทางเดียวกนักับ 

EBITDA ดงัน้ี 

• ธุรกิจข้าวและผลิตภัณ ฑ์ อ่ืนๆ ในปี 2560 EBIT 32.30 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี  2559 ท่ี มี                 

43.12  ลา้นบาท  

• ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G ภาครัฐ ในปี 2560 EBIT -4.70 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559                 

ท่ีมี 11.93 ลา้นบาท  

• ธุรกิจการให้เช่าและบริการ ในปี 2560 EBIT -1.83 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 ท่ีมี 4.16              

ลา้นบาท  
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• ธุรกิจศูนยอ์าหาร ในปี 2560  EBIT -12.90 ลา้นบาท บริษทัขาดทุนเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปี 2559           

ท่ีมี -1.35 ลา้นบาท  

• ธุรกิจร้านอาหารญ่ี ปุ่น ในปี 2560 EBIT -2.20 ล้านบาท บริษัทขาดทุนน้อยลงจากปีท่ีแล้ว               

ท่ีมี -8.31 ลา้นบาท  

• ธุรกิจร้านสุก้ี ในปี 2560 EBIT -10.42 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีมี -4.63 ลา้นบาท เน่ืองจาก

มีการปิดสาขาเพ่ิมข้ึน 

• ธุรกิจครัวกลาง (FSV) ในปี 2560 EBIT -0.15 ลา้นบาท 

 

 สัดส่วนของรายได้และกาํไรจากการขายข้าวแยกตามช่องทางการขาย  

 ถึงแมร้ายได้ของบริษทัจะลดลง แต่ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ราคาตลาดของข้าวต่อหน่วย

ลดลงค่อนขา้งมาก ประกอบกบับริษทัมีการขายเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

• ช่องทางการขาย Export ในปี 2560 มีปริมาณขาย 17,688.24 ตัน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมี

สัดส่วน 8,627.86 ตัน ทาํให้บริษทัมีรายได้ 249.03 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีรายได ้

216.48 ลา้นบาท 

• ช่องทางการขาย Modern Trade ในปี 2560 มีปริมาณขาย 10,919.61 ตัน ซ่ึงลดลงจากปี 2559               

ท่ีมีสดัส่วน 12,667.02 ตนั  

• ช่องทางการขาย Traditional Trade ในปี 2560 มีปริมาณขาย 17,640.09 ตัน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 

2559 ท่ีมีสดัส่วน 16,000.68 ตนั  

• ช่องทางการขาย Horeca ในปี 2560 มีปริมาณขาย 1,545.57 ตัน ทําให้บริษัทมีรายได้ 58.43             

ลา้นบาท และมีกาํไรเพ่ิมข้ึน 7.27 ลา้นบาท 

• ช่องทางการขายขา้วในโครงการ G to G ภาครัฐ ในปี 2560 มีปริมาณขาย 8,500 ตนั ซ่ึงลดลงจาก

ปี 2559 ท่ีมีสดัส่วน 23,214 ตนั  

 

กลยุทธ์แผนงานปี 2561 และแผนงานภาพรวมระยะยาว 

• ธุรกิจขา้วและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ บริษทัมีแผนวางจาํหน่ายผลิตภณัฑข์า้วและอาหารพร้อมทานใหม่ๆ 

บรษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการกบัทางภาครัฐ เช่น ขา้ว กข.43 ขา้วเหนียว Riceberry Granola และมีการ

พฒันาช่องทางการขายแบบ Online เพ่ือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน ซ่ึงในระยะยาวบริษทัมีแผนท่ี

จะ Refresh Brand เพ่ือเพ่ิม Brand Equity และ Brand Value พร้อมทั้งพฒันาระบบ Digital Process 

ดา้น Online ต่างๆ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ไดใ้นทุก Category 

• ธุรกิจร้านอาหาร สําหรับร้านสุก้ี บริษทัจะขยายสาขาเพ่ิม 3 สาขา ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดพ้ฒันา

ระบบ สร้างมาตรฐานและคุณภาพอาหารเรียบร้อยแลว้ เพ่ือลดตน้ทุนในดา้นการบริหาร ในส่วน

ร้านอาหารญ่ีปุ่น จะมีการทาํ Co-Promoition ต่างๆ ให้เข้ากบัฤดูกาล เพ่ือตอบโจทยลู์กค้า และ       



10 / 33 

ในอนาคตบริษัทจะพัฒนาสูตรอาหารตามความเหมาะสมของแต่ละ Location และตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี พร้อมทั้งเพ่ิมแบรนดร้์านอาหารใหม่ๆ 

• ธุรกิจศูนยอ์าหาร จะมีการปรับปรุงระบบ Vendor Mix และสรรหาร้านอาหารท่ีเป็นร้านในตาํนาน 

เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ โดยในอนาคตจะมีการขยายสาขาไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีเป็น

จุดท่องเท่ียวและรับบริหารจดัการศูนยอ์าหารในรูปแบบต่างๆ 

• โครงการพฒันาพ้ืนท่ี (พ้ืนท่ีปทุมธานีและสีคิ้ว) สําหรับพ้ืนท่ีปทุมธานี จะมีการปรับปรุงพ้ืนท่ี

ด้านหน้าให้เป็น Fresh Market & Officer ส่วนในพ้ืนท่ีสีค้ิว จะมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม          

โดยจะมีการปลูกมะนาว ถัว่เขียวและหัวหอม เพ่ือนาํมาเป็นวตัถุดิบในร้านอาหาร และครัวกลาง

ของบริษทัจะมุ่งเน้นการใชค้รัวกลางในการสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร 

รวมถึงควบคุมตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี  

 ในปี 2560 บริษทัไดรั้บการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute 

of Directors หรือ IOD) มีคะแนน CG เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว อยู่ในระดับดีเลิศ ได้รับคะแนนประเมินเท่ากับ        

92 คะแนน  

 

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทัได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” (CAC) ซ่ึงปัจจุบันมีบริษัทร่วมประกาศเจตนารมณ์ จาํนวน 894 

บริษทั และมีบริษทัท่ีผา่นการรับรองการเป็นสมาชิก 314 บริษทั 

 นอกจากนั้น ในปี 2560 บริษทัไดมี้การจดัอบรมใหแ้ก่พนกังานในหลกัสูตร “การกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดี (Good Corporate Governance หรือ GCG) และการเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

(CAC) จาํนวน 6 คร้ัง 

 

 กจิกรรมของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา  

 

 กจิกรรมทีเ่ข้าร่วมกบัภาครัฐ 

• ร่วมออกบูธในกิจกรรมโครงการของสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติในกิจกรรมสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ณ สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ 

• ร่วมออกบูธประชาสมัพนัธ์ ภายในงานแถลงข่าวการประชาสัมพนัธ์ การรับรองมาตรฐานขา้วหอม

มะลิบรรจุถุง โดยให้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ ร่วมกบักรมการคา้ภายใน ณ ห้างสรรพสินค้า          

เทสโกโ้ลตสั สาขาพระราม 4 
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• เขา้ร่วมโครงการลดราคาสินคา้ “รวมใจ...เพ่ิมสุข...ช็อปสนุก..ลดรับปีใหม่” ของภาครัฐ เพ่ือช่วย 

ลดค่าครองชีพผูบ้ริโภค ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวง

พาณิชย ์

กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม (CSR)  

• ร่วมเป็นเจา้ภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือนอ้มรําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระ

ราชกศุล ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั 

• จดักิจกรรม “ปลูกดาวเรืองแทนใจ ให้งดงาม ในงานของพ่อ” เพ่ือนอ้มรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และถวายความอาลัยช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล       

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพ่ือร่วมกันปลูกดาวเรืองกว่า 9,999 ต้น ณ โรงงานข้าวมาบุญครอง อาํเภอสีค้ิว 

จงัหวดันครราชสีมา 

• พิธีมอบขา้วสาร ขนาด 5 กิโลกรัม จาํนวน 400 ถุง ผ่านกองพลาธิการทหารบก เพ่ือนาํขา้วสารไป

ประกอบอาหารสานต่อเป็นกิจกรรม “PRG จิตอาสาร่วมใจ ในงานของพ่อ” ให้กับประชาชนท่ีเข้าถวาย

ดอกไมจ้นัทน ์ณ บริเวณซุม้ถวายดอกไมจ้นัทนภ์ายในกองบญัชาการกองทพับก 

• ข้าวถุงมาบุญครอง ร่วมกับ เอ็ม บี  เค กรุ๊ป จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ชุมชนปทุมวัน                    

“เฮลทต้ี์ ป่ินโต : กิน สร้างสุข” ณ ลานกิจกรรม ชุมชนเขตปทุมวนั 

• จัด กิ จก รรม เส ริม สุ ข ภ าพ  Central Group Mini Marathon “RUN for Love and PEACH 2017”              

ณ ลานกิจกรรม ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ 

• ข้าวมาบุญครอง จดัโครงการ “อ่ิมจงั ได้บุญ กับขา้วมาบุญครอง” โดยสมทบเงินบริจาค ถุงละ                 

2 บาท มอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ สร้างสถาบันการแพทย์จกัรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศ์าสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

 

 กจิกรรมประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

• กิจกรรม “Rice Fair 2017 มหกรรมข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยท่ีบ๊ิกซี คร้ังท่ี 9” ณ บ๊ิกซี 

เอก็ซ์ตร้า สาขาแจง้วฒันะ 

• กิจกรรมแจกขา้วเพ่ือสุขภาพอินทรีย ์และซุม้อาหารสุก้ียาก้ี นมัเบอร์วนั ในกิจกรรม “MBK-G RUN 

III for Sea Turtle 2017” ณ สวนสาธารณะลุมพินี 

• จดับูธกิจกรรม ภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชการท่ี 9 พระบิดาแห่งการวิจยั และพฒันาขา้วไทย ณ ตึกวชิรานุสรณ์ 

คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
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• ข้าวมาบุญครองได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือ รางวลัการันตี          

ขา้วคุณภาพดีเยี่ยมและมีมาตรฐานสมํ่าเสมอต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 10 จาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

• กิจกรรมออกบูธ “T Mark Festival 2017” ข้าวมาบุญครองได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust 

Mark และร่วมออกบูธป ระช าสัมพันธ์ผลิตภัณ ฑ์พ ร้อมทํา Cooking Show จากผลิตภัณ ฑ ์                      

ขา้วหอมมะลิ 100% ตราขา้วมาบุญครอง ในเมนูขา้วผดัหยางโจว ณ ศูนยก์ารคา้เอม็ควอเทียร์ 

• เขา้ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงสินคา้ภายในงาน “THAIFE - World Of Food Asia 2017” ณ อิมแพค็ 

เมืองทองธานี 

• จั ด ง า น เ ล้ี ย ง ข อ บ คุ ณ ลู ก ค้ า  “ MAHBOONKRONG RICE 4.0 Dealer Thank You Party”                          

ณ โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั 

• จดักิจกรรม “Rice Time Workshop ขา้วจานน้ีฝีมือแม่” ณ บ๊ิกซี เอก็ซ์ตร้า สาขาแจง้วฒันะ 

• ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ในงานเปิดตลาดพงษ์พระราม ตามนโยบายของผูว้่าราชกร 

กรุงเทพมหานคร ณ ตลาดชุมชนพงษพ์ระราม เขตปทุมวนั 

• ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และจาํหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ใน “งานมหกรรมบ้านและ        

สวนแฟร์ 2017” ณ ชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี 

• กิจกรรมส่งเสริมการขาย “OHO OTOP” ณ ศูนยอ์าหาร MBK Food Island 

• ออกบูธประชาสัมพันธ์ในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2560 “กินข้าวให้เป็น เห็นประโยชน์”                   

ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ออกบูธประชาสัมพนัธ์และแนะนาํผลิตภณัฑ์ขา้ว เพ่ือส่งเสริมการขายตามกิจกรรมต่างๆ ภายใน

ศูนยก์ารคา้ 

 

กจิกรรมและสวัสดิการภายในสําหรับพนักงาน  

• “CEO FORUM 2017” กิ จก รร ม ท่ี ผู ้บ ริ ห ารแ ส ด งวิสั ย ทัศ น์  เป้ าห ม ายแ ล ะ ทิ ศ ท างธุร กิ จ                   

เพ่ือให้พนักงาน MBK GROUP เข้าใจนโยบายการดาํเนินงานและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน        

ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด ณ ชั้น 7 ศูนยก์ารคา้ MBK CENTER 

• “MD FORUM” เพ่ือแจ้งทิศทางการดําเนินธุรกิจและกําหนดเป้าหมายในการทํางาน รวมทั้ ง

กิจกรรมอบ รม “หลักสู ตร The Power Of Team Work” เพ่ื อส ร้างการทํางาน ร่วมกันอย่าง                           

มีประสิทธิภาพ 

• จดักิจกรรม “โครงการแบบอย่างพนักงาน” เพ่ือยกย่อง ส่งเสริมพนกังานท่ีมีความประพฤติและ   

เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัเพ่ือนพนักงานในการปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตย ์และมีการบริการท่ีเป็นเลิศ 

จดัข้ึนเป็นประจาํทุกเดือน 
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• จดักิจกรรม SMOOTH เป็นประจาํทุกเดือนเพ่ือเป็นการให้กาํลงัใจการทาํงานของเหล่าพนักงาน

และช่ืนชมการทาํงานตามค่านิยมองคก์ร SMOOTH 

• อบรมเร่ืองนโยบายต่อตา้นการทุจริต (CAC) เพ่ือใหค้วามรู้แก่พนกังาน 

• จดักิจกรรมวนัเกิดพนกังานประจาํทุกไตรมาส  

• จดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมไทยตามเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ เป็นตน้ 

• สวสัดิการตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี พ.ศ.2560  

 

 ประธานทีป่ระชุม  ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่  มีท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่   

 

 นางสาวจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ สอบถามท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. กิจการอาหารท่ีเป็นศูนยอ์าหาร ร้านอาหารญ่ีปุ่น และร้านสุก้ี กิจการใดสร้างรายไดม้ากท่ีสุด และ

กิจการใดสร้างรายไดน้อ้ยท่ีสุด 

2. เพราะเหตุใดร้านสุก้ี จึงไม่ไดรั้บความนิยม และไม่เป็นธุรกิจระดบัรองท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บั

บริษทัได ้

3. ทาํไมธุรกิจอาหารญ่ีปุ่นถึงไม่เติบโต รสชาติและคุณภาพอาหารเป็นอยา่งไร 

4. การท่ีนาํคลินวัมาผสมกบัขา้วสาร ทาํใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึนหรือไม ่ราคาขายคุม้ค่าหรือไม่ 

 

นายสมเกยีรติ และประธานทีป่ระชุม ตอบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

1. ธุรกิจศูนยอ์าหาร ชั้น 6 เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากท่ีสุด ส่วนธุรกิจอาหารญ่ีปุ่น         

เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดใ้หก้บับริษทันอ้ยท่ีสุด ส่วนศูนยอ์าหารชั้น 5 และร้านสุก้ีฯ มีผลดาํเนินงานท่ีขาดทุน  

2. ถา้พิจารณาจากรายได้ร้านสุก้ี ทั้ ง 3 สาขา ถือว่ามีรายไดดี้ แต่ตน้ทุนการบริหารจดัการยงัมีความ

เส่ียง เน่ืองจากรายไดย้งัไม่ครอบคลุมถึงราคาตน้ทุน ซ่ึงในตอนแรกบริษทัมีความตั้งใจว่าร้านสุก้ีจะมีการขยาย

สาขาในอนาคต  ทั้งน้ี บริษทัได้วางแผนค่าใช้จ่ายรองรับค่อนข้างสูงในขณะท่ียงัไม่สามารถขยายสาขาได ้

เน่ืองจากมาตรฐานและคุณภาพอาหารยงัไม่น่ิง บริษทัจึงเนน้พฒันาครัวกลางเพ่ือควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้

คุณภาพ ซ่ึงในปี 2561 บริษทัจะเร่งขยายสาขาต่อไป 

3. เน่ืองจากธุรกิจอาหารญ่ีปุ่น เป็นธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทซ้ือกิจการมาจากญ่ีปุ่น ทําให้บริษัทยงัขาด

ประสบการณ์ในการทาํธุรกิจน้ี จึงอยากจะขอเวลาในการปรับปรุงรูปแบบ และรสชาติอาหาร 

4. ในส่วนของราคาขา้วสุขภาพสามารถขายไดม้ากกวา่ การขายขา้วสารแบบปกติ ทั้งน้ีนอกจากควินวั

แลว้ ยงัมีการผสมลูกเดือยดว้ย เน่ืองจากเป็นท่ีนิยม โดยจะมีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 30-40% หลงัผสมให้เป็น

ขา้วสารเพ่ือสุขภาพ 
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นางสาวจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ มีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. ธุรกิจร้านสุก้ีฯ การขยายสาขาไม่ได้สร้างรายได้ให้กับบริษัท จึงควรพฒันารสชาติอาหารสุก้ีฯ                 

นบัเบอร์วนั ให้มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากธุรกิจสุก้ีฯเจา้อ่ืน และสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ทั้งชาวไทย

และต่างประเทศ  จึงขอให้มีการจดัเซ็ทสุก้ีฯ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถนาํไปประกอบอาหารรับประทานเองไดท่ี้

บา้น (Take home) 

2. ควรสร้างการวิจยัและพฒันา (R&D) สาํหรับธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์และแบรนด ์

ของบริษทั 

3. ควรมีการพฒันาสูตรการผสมขา้วกบัลูกเดือย ใหผ้สมกบัส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชนต่์อร่างกาย 

 

นายวิจิตร จิตรจริงใจ สอบถามท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. ผลประกอบการร้านอาหารยงัไม่ค่อยดี แต่เม่ือพิจารณาจากรายงานการประชุมปี 2559 บริษทัมีแผน

ท่ีจะขยายสาขาร้านสุก้ีฯอีก 8 สาขา ไมท่ราบว่า ในปัจจุบนัน้ียงัคงมีแผนจะขยายสาขาอีก 8 สาขาหรือไม ่

2. ศูนยอ์าหาร ชั้น 5 จากรายงานการประชุมปี 2559 บริษทัมีการจดักิจกรรมการแสดง เพ่ือส่งเสริมการ

ขาย แต่ในปัจจุบนัเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีให้เช่าแลว้ กิจกรรมส่วนน้ีจึงหายไปแลว้ใช่หรือไม่ และตน้ทุนของชั้น 5          

คือ ค่าเช่าใช่หรือไม่ เหตุใดจึงขาดทุน 

3. การให้เช่าพ้ืนท่ี และเคร่ืองจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ คือบริษัทจะไม่ผลิต แต่จะปล่อยให้เช่าแล้ว                 

ใช่หรือไม่ การหยดุผลิตและไปจา้งท่ีอ่ืนบรรจุถุงสามารถลดตน้ทุนไดจ้ริงหรือไม่ 

4. โครงการพฒันาพ้ืนท่ีปทุมธานี โดยจะมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีเป็นศูนย์การค้า บริษัทไดมี้การเร่ิม

ปรับปรุงพ้ืนท่ีดงักล่าวแลว้หรือไม ่และจะสามารถแสดงรายไดใ้นงบการเงินไดเ้ม่ือใด 

 

นายสมเกยีรติ ตอบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

1. แผนการขยายสาขาของร้านสุก้ีฯ ยงัคงดาํเนินการไปตามปกติ เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาน้ีบริษทัให้

ความสําคญักบัการทาํครัวกลาง เพ่ือพฒันาระบบและควบคุมคุณภาพอาหารให้ไดม้าตรฐานก่อนท่ีจะมีการ

ขยายสาขาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และปลายปี 2561 บริษทัมีโอกาสท่ีจะขยายสาขาอีก 3 สาขา เน่ืองจากในปี 

2560 บริษทัไดมี้การขยายสาขาเพ่ิม 2 สาขา และประสบปัญหาทาํใหต้อ้งปิดทั้ง 1 สาขา 

2. ศูนยอ์าหารชั้น 5 ในปี 2560 บริษทัไดท้าํการทดลองในหลายๆ รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง

พ้ืนท่ีใหม่ การออกแบบบรรยากาศใหม่ และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปล่ียนแปลงระบบ

ชาํระเงินล่วงหนา้ ก็พบว่า ยงัไม่สามารถสร้างรายไดเ้พ่ิมให้กบับริษทัได ้เน่ืองจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี MBK       

ได้เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับบริษัทได้มีการลงทุนกับการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหม่ การซ้ืออุปกรณ์ สําหรับ          

การขายต่างๆ ต่อมาในปี 2561ได้มีผูล้งทุนรายใหม่เขา้มาติดต่อขอลองทาํศูนยอ์าหารแบบปิด บริษทัจึงให ้      

เช่าพ้ืนท่ีและอุปกรณ์  โดยบริษทัจะเป็นท่ีปรึกษาในการบริหารจดัการศูนยอ์าหารให ้
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 สําหรับต้นทุนหลักๆ ของศูนย์อาหารชั้น 5 คือ ค่าเช่า แต่เน่ืองจากรายได้ท่ีได้รับมาในขณะน้ี           

ยงัไม่ครอบคลุมกับราคาตน้ทุน แต่รายได้จากค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าเช่าอุปกรณ์จะสร้างรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนให้กับ

บริษทัในปี 2561  

3. สาํหรับการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและเคร่ืองจกัรผลิตบรรจุภณัฑ ์เดิมในปี 2558 บริษทัประสบปัญหาขาดทุน

ค่อนขา้งสูง ในปี 2559 บริษทัจึงมีการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์และมีผูล้งทุนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการบรรจุ

ผลิตภณัฑ์เสนอใหก้ารสนบัสนุนในการเช่าเคร่ืองจกัรผลิตบรรจุภณัฑ์ และมีการตกลงกนัว่า ขา้วมาบุญครอง 

สามารถใชบ้ริการไดใ้นราคาพิเศษ ในส่วนน้ีจึงไม่กระทบต่อตน้ทุนในการบรรจุภณัฑ ์

4. โครงการพฒันาท่ีดินปทุมธานี ไดมี้การปรับปรุงพ้ืนท่ี และมีการออกแบบแลว้ตั้งแต่ปลายปี 2560 

สําหรับรายไดส้ามารถแสดงในงบการเงินในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 เพราะบริษทัไดมี้การแบ่งโซนเป็น 

ตลาดสด พ้ืนท่ีพาณิชย ์และศูนยอ์าหาร 

 

หมายเหตุ  วาระนีเ้ป็นการรายงานผลการดาํเนินงาน จึงไม่มกีารลงมติ 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที ่        

31  ธันวาคม  2560 

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้  นายสมเกียรติ  มรรคยาธร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูช้ี้แจง

รายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560  ซ่ึงปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2560 ในหนา้ท่ี 96 ถึงหนา้ท่ี 155 ซ่ึงบริษทัไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่าน

พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  ซ่ึงได้รับการตรวจสอบจาก นางนงลกัษณ์  พุ่มน้อย  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4172 ของ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั แลว้ ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบ

ไม่มีเง่ือนไข รวมทั้ง ไดผ้่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยสรุป

ขอ้มลูในงบการเงิน พร้อมทั้งคาํอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการได ้ดงัน้ี 
 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

• รายได้จากการดําเนินงานในปี 2560 เท่ากับ 1,955.04 ล้านบาท ลดลง 235.53 ล้านบาท หรือ            

คิดเป็นร้อยละ 10.75 

• กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นขอผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ เท่ากบั 232.31 ลา้นบาท ลดลง 100.27 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 30.15 

• กาํไรสุทธิต่อหุน้ปี 0.39 บาท ลดลง 0.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.09 
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รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกาํไรข้ันต้น 

• รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากับ 1,620.19 ล้านบาท ลดลง 237.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็น         

ร้อยละ 12.76 

• ตน้ทุนเท่ากบั 1,315.73 ลา้นบาท ลดลง 148.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.17 

• กาํไรขั้นตน้เท่ากบั 304.46 ลา้นบาท ลดลง 88.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.44 

• อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ เท่ากบั 18.79  ลา้นบาท ลดลง 2.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.10  

 

 รายได้อ่ืนๆ  

 รายไดอ่ื้นๆ สําหรับปี 2560 เท่ากบั 33.70  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5.66 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.19 

เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัมีรายไดค่้าเช่าและค่าขนส่งเพ่ิมข้ึน  

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

• บริษัทมีค่าใช้จ่ายทั้ งหมดท่ี 358.39 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 48.74 ล้านบาท หรือคิดเป็น        

ร้อยละ 11.97 

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 218.49 ลา้นบาท ลดลง 21.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.82  เน่ืองจากมี

การส่งออกขา้วนอ้ยลง 

• ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 130.14 ลา้นบาท ลดลง 23.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.20  

• ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 9.76 ลา้นบาท ลดลง 4.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.48 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

• สินทรัพยร์วมในปี 2560 เท่ากบั 10,899 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,490 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

29.61 

• หน้ีสินรวม เท่ากบั 2,544 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 645 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.97 

• ส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 8,355 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,845 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.34 

 สินทรัพย์ – รายการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญ 

• สินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 167 ลา้นบาท เน่ืองจากมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน ในส่วน

อ่ืนๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั 

• สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพ่ิมข้ึน 2,323 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินลงทุนในบริษทัใหญ่ 

 

 หนีสิ้น – รายการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญ 

• หน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมข้ึน 155 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร  

• หน้ีสินไม่หมุนเวียน เพ่ิมข้ึน 490 ลา้นบาท เน่ืองจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 



17 / 33 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น – รายการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญ 

• กาํไรสะสม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ลดลง 104 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการจ่ายปันผลระว่างปีท่ีมากกว่ากาํไร

จากการดาํเนินงาน 

• ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 2 ลา้นบาท 

• องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้กาํไรจากการถือหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย เพ่ิมข้ึน 1,959 ลา้นบาท 

•  ส่วนของผูถื้อส่วนนอ้ยลดลง 12 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัขาดทุนจึงมีการขายหลกัทรัพย ์ 
 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง             

30 มิถุนายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.28 บาท และจ่ายเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 168,000,000 บาท  

 

 ประธานที่ประชุม  ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่  มีท่านผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน

หรือไม่ 

 

 นางสาวจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ สอบถามท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. D/E Ratio (อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น) เทียบกับปีท่ีแล้วเป็นเท่าไร และ D/E Ratio            

ในปีน้ีเป็นเท่าไร 

2. ลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากอะไร และลูกหน้ีมีอายเุฉล่ียอยูท่ี่เท่าไร 

3. เม่ือพิจารณาจากงบกระแสเงินสด จากกิจกรรมดาํเนินงาน พบวา่มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

(โอนกลบั) ในหน้า 108 ของรายงานประจาํปี 2560 และในปี 2559 และปี 2560 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (โอน

กลบั) ยงัคงมีเหลืออีกใช่หรือไม่ หลงัจากโอนกลบัตามจาํนวนท่ีระบุไว ้

4. ในหมวดของค่าใช้จ่าย บริษทัมีการควบคุมตน้ทุนไดดี้ โดยบริษทัได้ใช้กลยุทธ์อะไรมาควบคุม

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีและขอใหบ้ริษทัคงกลยุทธ์น้ีไว ้

5. ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ในหนา้ 108 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ เหตุใจจึงสามารถลดลง 

6. งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะมีเร่ืองผลกระทบของภาษีเงินได้ เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และ        

ปี 2560 มีตวัเลขท่ีมีนยัสาํคญัอะไน ขอใหช่้วยช้ีแจง 

7. การส่งข้าวไปปรับปรุงคุณภาพ (อพัเกรด) ท่ีสีค้ิวเก่ียวข้องกับคุณภาพข้าวท่ีจะขายด้วยหรือไม่ 

วิธีการอพัเกรดทาํอยา่งไร และมีประโยชนอ์ะไร 

8. ทางภาครัฐทราบหรือไม่ว่า ประเทศจีนมีการเปล่ียนมาตรฐานในการส่งออกขา้ว ว่าตอ้งผ่านการ

อพัเกรดจากบริษทัท่ีไดรั้บใบรับรองจากประเทศจีนเท่านั้น 

  

นายสุเวทย์ ตอบขอ้ซกัถามขอ้ 1 ว่า ขอใหพิ้จารณาจากรายงานประจาํปี 2560 หนา้ 6 อตัราหน้ีสินรวม

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ปี 2560 เท่ากบั 0.30 ปี 2559 เท่ากบั 0.29 
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นายสมเกยีรติ ตอบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

- ตอบข้อซักถามข้อ 2 ลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีการขายในต่างประเทศ อายุหน้ีเฉล่ียท่ี                 

2-3 เดือน และอีกส่วนหน่ึงคือลูกหน้ีการคา้ของทางภาครัฐ 

- ตอบขอ้ซักถามขอ้ 3 บริษทัได้มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) ไวต้ามรอบระยะเวลา

บญัชีหากมีหน้ีเกิน 1 ปี คงคา้งจะมีการตั้งเงินสํารองไว ้ในส่วนท่ีโอนกลบัมาในระหว่างปีบริษทัก็ไดมี้การ

ติดตามหน้ีและมีการควบคุมหน้ีให้มีระยะเวลาสั้นลง จาก 12 เดือน เป็น 6 เดือน ในการน้ีสําหรับค่าเผื่อหน้ีฯ          

ท่ีสาํรองไวบ้างส่วนสามารถทวงถามเงินคืนมาได ้

- ตอบขอ้ซกัถามขอ้ 4 บริษทัไดด้าํเนินงานเป็น 2 ดา้น คือ มีการหารายไดภ้ายนอกจากการรับบริการ 

โดยในปีท่ีผ่านมามีการเปิดใหเ้ช่าพ้ืนท่ี เช่าอาคารและเคร่ืองจกัรผลิตบรรจุภณัฑ์ และมีการใหบ้ริการดา้นการ

บริหาร เพ่ือจะเพ่ิมรายไดข้องการบริหาร 

 การควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการหาวตัถุดิบ ราคาโลจิสติกส์มีการเปรียบเทียบราคา

ทุกเดือน มีค่าขนส่งรายได้จากภายนอกไดมี้การให้บริการกบัผูร่้วมลงทุนในบริเวณเดียวกนัเพ่ือเป็นการลด

ตน้ทุนดา้นการขนส่งต่างๆ สรุปคือบริษทัมีกลยทุธ์การควบคุมค่าใชจ่้ายและหารายไดภ้ายนอกสําหรับควบคุม

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ 

 

ประธานทีป่ระชุม ตอบขอ้ซกัถาม ขอ้ 5 วา่ เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกู ้ณ จุดทางบญัชีตํ่ามาก 

 

นางนงลักษณ์ ตอบขอ้ซกัถาม ขอ้ 6 วา่ เป็นการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าหุน้ MBK และตามหลกัการบญัชีมอง

วา่ในอนาคตถา้ PRG ขายหุน้ MBK จะตอ้งเสียภาษีท่ีอตัราร้อยละ 20 จึงไดต้ั้งงบตรงน้ีไว ้

 

นายสมเกียรติ ตอบขอ้ซกัถาม ขอ้ 7 วา่ ค่าใชจ่้ายประมาณ 4 ลา้นบาท เกิดจากค่าขนส่งขา้วไปอพัเกรด

ท่ีสีค้ิว กล่าวคือ คุณภาพขา้วตามโครงการ G to G ภาครัฐ จะเป็นขา้วท่ีมีความหลากหลาย ประกอบกบัเกรดของ

ขา้วท่ีตรงตามมาตรฐานของบริษทั ตอ้งเป็นขา้วท่ีเมล็ดสมบูรณ์ สีสะอาด ไม่เป็นเมล็ดหัก จึงตอ้งนาํขา้วตาม

โครงการดังกล่าวไปอพัเกรดให้ตรงตามมาตรฐานข้าวของบริษทั กล่าวคือ การนําขา้วมาขัด เพ่ือทําความ

สะอาดคดัปลายขา้วออก ก่อนส่งออกใหก้บัประเทศจีน  

 

ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถามเพ่ิมเติมว่า กรรมวิธีในการอพัเกรดขา้วให้ได้คุณภาพ โรงสีท่ีจะ            

ทาํการอพัเกรดจะตอ้งมีใบรับรองจากประเทศจีน  ซ่ึงโดยปกติบริษทัจะส่งให้ Outsource อพัเกรดข้าว และ

บริษทัมาตรวจสอบคุณภาพ หากยงัไม่ไดคุ้ณภาพบริษทักจ็ะนาํขา้วมาขดัเพ่ิม ทั้งน้ี บริษทัเปิดรับอพัเกรดขา้วให้

บริษทัอ่ืนๆ ดว้ย แต่อยู่ท่ีสีค้ิว ในเม่ือบริษทัรับขา้วในภาคกลางจึงมีความจาํเป็นตอ้งส่งขา้วไปอพัเกรดในภาค

กลาง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งขา้ว ต่อมาประเทศจีนมีการเปล่ียนแปลงมาตรการสําหรับโรงสีท่ีจะรับ

อพัเกรดขา้วต้องมีใบรับรองมาตรฐานจากประเทศจีนเท่านั้น แต่เน่ืองจากโรงสีท่ีบริษทัส่งไปอพัเกรดไม่มี

ใบรับรองจากประเทศจีน ทาํใหบ้ริษทัตอ้งส่งขา้วกลบัมาท่ีสีค้ิวเพ่ืออพัเกรดขา้วเอง 
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นอกจากน้ี นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ยงัไดช่ื้นชมบริษทัวา่ สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ และขอให้

รักษากลยทุธ์น้ีต่อไป 

 

นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร สอบถามท่ีประชุม ดงัน้ี  

1. เพราะเหตุใดอตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Margin) จากร้อยละ 21 จึงลดลงเหลือร้อยละ 18 หรือเป็น

เพราะบริษทัซ้ือขา้วไดใ้นราคาแพง แต่ขายไดใ้นราคาตํ่าลงใช่หรือไม่ หรือขา้วในประเทศไทยมีราคาแพง จึง

แข่งขนักบัตลาดโลกไม่ได ้

2. บริษทัคาดหวงักบัธุรกิจอาหารไวอ้ย่างไร ขอใหช่้วยอธิบาย และกาํไรท่ีไดรั้บจากธุรกิจอาหารและ

ค่าเช่าสามารถนาํมาเสริมธุรกิจน้ีในอนาคตไดห้รือไม ่อยา่งไร 

3. ในปีน้ีอตัรากาํไรโดยรวมจะเพ่ิมข้ึนหรือไม่ และปริมาณการขายขา้วจะดีข้ึนหรือไม่ อย่างไร และ

สาเหตุท่ีขา้วขาดทุนจากโครงการ G to G ภาครัฐ คืออะไร บริษทัสามารถหลีกเล่ียงท่ีจะไม่เขา้ร่วมโครงการน้ี

ไดห้รือไม่ เพราะ การขายขา้วโครงการ G to G ไม่น่าจะทาํใหบ้ริษทัขาดทุน 

 

นายสมเกียรติ ตอบขอ้ซกัถาม ขอ้ 1 วา่ สาเหตุท่ีอตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Margin) ลดลงจากร้อยละ 21 

จึงลดลงเหลือร้อยละ 18 เน่ืองจาก บริษทัมีนโยบายการสต๊อกสินคา้ไวเ้พียงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น ไม่ไดส้ต๊อก

สินคา้ไวน้าน ประกอบกับในขณะท่ีจะขาย ราคาวตัถุดิบได้ปรับตัวสูงข้ึน จึงเกิดช่วงเหล่ือมเวลา ซ่ึงบริษัท     

ไม่สามารถคาดการณ์ราคา และข้ึนราคาสินค้าในช่องทาง Modern Trade ได้ทัน ส่วนใหญ่สินค้าท่ีขายใน 

Modern Trade คือข้าวหอมมะลิ ปรากฎว่านับตั้ งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน ราคาข้าวหอมมะลิ                

มีการปรับตัวสูงข้ึนร้อยละ 30 โดยบริษทัซ้ือขา้วมาในราคาสูงและมีช่วงเวลาท่ีตอ้งขายข้าวภายในกาํหนด          

ทาํให้การปรับข้ึนราคาขายข้าวไม่สามารถข้ึนตามราคาวตัถุดิบ ด้วยเหตุน้ีจึงทาํให้ต้นทุนสูงข้ึน และทาํให ้

Margin ลดลง 

ตามท่ีไดเ้รียนรายงานขา้งตน้ บริษทัไม่ไดน่ิ้งนอนใจกบัปัญหาดงักล่าว ดงันั้นในปี 2561 บริษทัเนน้ไป

ขยายตวัในช่องทาง Traditional Trade มากข้ึน และการขยายธุรกิจไปทางดา้นโรงงานอุตสาหกรรมและโรงแรม 

 

ประธานทีป่ระชุม ตอบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

ตอบข้อซักถามขอ้ 2  สําหรับธุรกิจอาหารและรายได้จากค่าเช่า ถือไดว้่าเป็นธุรกิจใหม่ท่ีบริษทัได้

ดาํเนินงานบริหาร และบริษทัมีความคาดหวงัท่ีจะเติบโตในสายธุรกิจน้ี เน่ืองจากธุรกิจขายขา้วในปัจจุบัน 

อตัรากาํไรอยูท่ี่ร้อยละ 1-2  ซ่ึงถือวา่ ราคาถดถอยตลอดเวลาและการแข่งขนัก็สูง บริษทัจึงไดส้รรหา สายธุรกิจ

ใหม่ๆ เพ่ือสร้างกาํไรใหก้บับริษทัเพ่ิมเติมนอกจากธุรกิจขายขา้ว 

ตอบขอ้ซกัถามขอ้ 3 สาเหตุท่ีบริษทัไดร่้วมโครงการ G to G ภาครัฐแลว้ประสบภาวะขาดทุน เน่ืองจาก

ปัญหาการขนส่งขา้ว กล่าวคือ บริษทัจะมีการนาํขา้วไปอพัเกรดก่อน ดงันั้นจึงทาํใหบ้ริษทัเสียค่าใชจ่้ายในการ

ขนส่งขา้วเพ่ิมข้ึนประมาณ 4 ลา้นบาท 
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นายสมเกียรติ ตอบขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัไดร่้วมโครงการ G to G ภาครัฐกบัประเทศจีนโดยใช ้ 

Outsource ในการอพัเกรดและส่งออก แต่ในปีท่ีผ่านมา Outsource ไม่สามารถผลิตให้บริษทัได ้เน่ืองจากไม่

ผ่านมาตรฐานจากประเทศจีน แต่บริษัทเป็นหน่ึงในจาํนวน 48 บริษทัท่ีสามารถส่งออกไปประเทศจีนได ้       

บริษทัจึงมีภาระค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ โดยตอ้งนําขา้วไปบรรจุท่ีสีค้ิวเอง ซ่ึงในอนาคตบริษทัมองว่า

สถานการณ์น่าจะดีข้ึน  
 

เม่ือมีผูถื้อหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉันทะไดส้อบถามแลว้ ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ลงมติโดยใหผู้ถื้อหุ้น

หรือ ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  กรอกขอ้มูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับ วาระท่ี 3 

พร้อมลงช่ือและชูบตัรลงคะแนน 

 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 33 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น 

65,059 หุน้ รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 186 ราย รวมจาํนวนหุน้ 591,415,086 หุน้ 

 

มติ  ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ          

รอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น         

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 591,415,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี ้   591,415,086  เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ                  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  
  

วาระที ่4   พจิารณาอนุมัติจัดสรรกาํไร และจ่ายเงินปันผล  

 ประธานที่ประชุม  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

• ในรอบปีบัญชี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 

บริษทัมีกาํไรสุทธิภายหลงัชาํระภาษีแลว้  

 

249,638,289  บาท 

• กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560) 648,173,765  บาท 

• หัก เงินปันผลจ่าย  

(เป็นเงินปันผลของปี 2559 คร่ึงปีหลงั รวมกับเงินปันผลของปี 2560 คร่ึงปีแรก) 

336,000,000  บาท 

• กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 561,812,054  บาท 
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คณะกรรมการบริษทั จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั  ดงัน้ี 

 (1) เน่ืองจากบริษัทมีเงินทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 90,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 10             

ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 (2) ให้โอนกําไรสุทธิสําหรับปีตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 

249,638,289 บาท เขา้บญัชีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 (3) จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้น หุ้นละ 0.30 บาท                

จาํนวน 600,000,000 หุ้น เป็นเงินรวม 180,000,000 บาท ซ่ึงมากกว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจาํงวด 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560  ถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  
 

 ดังนั้น บริษทัจะจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท จาํนวน 600,000,000 หุ้น เป็นเงินรวม 180,000,000 

บาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสม ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 

ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนาํไปเครดิตภาษีคืนได ้

 

 เม่ือรวมเงินปันผลระหวา่งกาลหุน้ละ 0.28 บาท กบัเงินปันผลประจาํงวด ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 หุ้นละ 0.30 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 รวมหุ้นละ 0.58 บาท จาํนวน 

600,000,000 หุน้ รวมจ่ายเงินปันผลในปีน้ีทั้งส้ิน 348,000,000 บาท  

 

 คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั   

ในอตัราท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษีแลว้  ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นนั้น ได้

กาํหนดรายช่ือในทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date วนัท่ี  23  มีนาคม  2561 และจะจ่าย              

เงินปันผลในวนัท่ี  21  พฤษภาคม 2561 

 ทั้งน้ี รายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณา ปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา หนา้ท่ี 31 

 

 ประธานที่ประชุม  ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่  มีท่านผูถื้อหุน้ใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน

หรือไม่   

 

 ผู้ถอืหุ้นรายย่อย (ไมป่ระสงคอ์อกนาม) สอบถามท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. เงินปันผลท่ีรับมาจากการถือหุ้น MBK ประมาณปีละ 336 ลา้นบาท เงินปันผลท่ีจะจ่ายให้กบัผูถื้อ

หุ้นของ PRG หาก PRG ไม่ไดถื้อหุ้น MBK ทาง PRG ยงัมีความสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นได้

หรือไม่ อยา่งไร 

2. หากพิจารณาจากรายงานประจาํปี 2560 หน้า 108 กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพย ์และหน้ีสินดําเนินงานได้มีการหักผลกระทบอ่ืนๆแล้วใช่หรือไม่ หากนําค่าเส่ือมราคา และ 

EBITDA มาคาํนวนจะไม่เหลือกาํไรเลยใช่หรือไม่ 

3. ขอทราบยอด EBITDA ของธุรกิจขา้ว กบัธุรกิจอาหาร 
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 ประธานที่ประชุม ตอบขอ้ซักถามขอ้  1 ว่า ในปีปกติจะเห็นว่า หากมองยอ้นหลงัไปบริษทัมีกาํไร

ประมาณ 300 กว่าลา้นบาท และมีกาํไรจากการดาํเนินงาน ประมาณ 60 ลา้นบาท หาก PRG ไม่มีเงินปันผลจาก 

MBK ทาง PRG ก็มีเงินประมาณ 60 ลา้นบาท ท่ีเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นได้ แต่เน่ืองจาก          

ในปีท่ีแลว้บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน ประมาณ 30 ลา้น เพราะบริษทัมีการปิดสาขาร้านสุก้ีฯ 1 สาขา 

 

 นายสุเวทย์ ตอบขอ้ซกัถาม ขอ้ 2 วา่ สาํหรับกาํไร-ขาดทุน จะพิจารณาจากหนา้ 108 ไม่ได ้เน่ืองจาก

หน้า 108 เป็นงบกระแสเงินสดท่ีแสดงรายจ่ายและรายรับจากการดําเนินงาน จากการสรรหารายได้อ่ืนๆ                

จากการลงทุน ยอดเงินท่ีปรากฎในหนา้ดงักลา่ว ไม่ไดแ้สดงถึงผลกาํไรขาดทุนของบริษทั 

 

 ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถาม ข้อ 3 ว่า กําไรธุรกิจข้าวอยู่ท่ี 30 ล้านบาท กําไรธุรกิจอาหาร             

-10 ล้านบาท โดยปกติธุรกิจข้าวจะอยู่ ท่ีประมาณ 60 ล้านบาท ส่วนธุรกิจอาหารในปีก่อนๆ ก็กําไรดี                  

แต่เน่ืองจากปีท่ีแลว้ศูนยอ์าหารชั้น 5 ความนิยมของผูบ้ริโภค (นกัท่องเท่ียว) เปล่ียนแปลงไป จุดประสงค์ของ

การเปิดศูนยอ์าหารชั้น 5 เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเท่ียว เดิมนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการท่ี MBK ส่วนใหญ่จะ

เป็นชาวยุโรป แต่ปีท่ีแลว้ชาวยุโรปไปใชบ้ริการชั้น 6 แทน เพราะว่าอาหารมีราคาถูกกว่า โดยปกติแลว้ศูนย์

อาหารชั้น 5 เดิมมีผลการดาํเนินงานดี ซ่ึงผูร่้วมลงทุนในชั้น 5 ไดเ้งินคืนทุนหมดแลว้ 

 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะสอบถามในท่ีประชุมแลว้ ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ลงมติ         

โดยให้ผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง

สาํหรับ วาระท่ี 4 พร้อมลงช่ือและชูบตัรลงคะแนน 

 ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจาํนวนเท่าเดิม  จึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน           

186 ราย รวมจาํนวนหุ้น  591,415,086  หุน้ 

 

มติ  ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 591,415,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี ้   591,415,086   เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100.00000 

 สรุป  ทีป่ระชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00000 อนุมัติจัดสรรกาํไร และจ่ายเงินปันผล  

 

 

 



23 / 33 

วาระที ่5    พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ   

 ประธานที่ประชุม  ไดเ้รียนเชิญ  รศ.ดร.สาธิต  พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียด 

ในวาระน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 รศ.ดร.สาธิต  พะเนียงทอง  ไดแ้จ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า  ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจาํนวน          

8 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 

2. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล 

3. ดร.พรสิริ  ปุณเกษม 

4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง 

5. นางวีณา  อรัญญเกษม 

6. นายปกิต  เอ่ียมโอภาส 

7. นายเกษมสุข จงมัน่คง 

8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร   

    

 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ตอ้งดาํเนินการตามขอ้บงัคบัของ

บริษัท ข้อ 18 กล่าวคือ  กรรมการต้องออกตามวาระเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งหมด ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะพ้นจากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จาํนวนท่ีใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3           

โดยปีน้ี ตอ้งใหก้รรมการซ่ึงอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูพ้น้จากตาํแหน่ง จาํนวน 3 ท่าน  ซ่ึงคณะกรรมการได้

พิจารณาแลว้ ปรากฏวา่ผูซ่ึ้งตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่   
 

1. รศ.ดร. สาธิต  พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. นางวีณา  อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. นายเกษมสุข  จงมัน่คง กรรมการ และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 

 ทั้งน้ี เน่ืองจาก รศ.ดร.สาธิต  พะเนียงทอง เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และเพ่ือความโปร่งใส          

จึงขอเรียนเชิญ คุณศุภเดช ประธานกรรมการบริษทั และ ประธานในท่ีประชุม ดาํเนินการประชุมในวาระน้ี

แทนและ เพ่ือความสะดวกใจต่อผูถื้อหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้กรรมการท่ีออกตาม

วาระทั้ ง 3 ท่าน กรุณาออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพ่ือท่ีท่านผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น                      

ไดอ้ยา่งอิสระ 
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 ประธานที่ประชุม  ไดแ้จ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัท มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลท่ีได้แต่งตั้ง หรือ             

จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ  ซ่ึงจะกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ ท่ี

ตอ้งการสรรหา ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และคาํนึงถึงทกัษะจาํเป็นท่ียงัขาดอยู ่                       

ในคณะกรรมการ มีการใชฐ้านขอ้มูลรายช่ือกรรมการอาชีพในทาํเนียบ IOD (Director Pool) เพ่ือประกอบการ

พิจารณาดว้ย    

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้ งคณะกรรมการบริษัท  ได้พิจารณาแล้ว

เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน  ท่ีออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่อไป

เน่ืองจากบุคคลทั้งสามเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทั  ทั้งน้ี สามารถศึกษาประวติัและประสบการณ์ ตามเอกสารประกอบการประชุม หนา้ 32 

และ หนา้ 39  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

-  รศ.ดร.สาธิต  พะเนียงทอง เป็นกรรมการอิสระ มาแลว้ 8 ปี  บริษทัมีนิยามและคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระ  โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัตั้งแต่ ปี 2559  ซ่ึงท่าน         

ผูถื้อหุน้สามารถดูไดจ้ากเอกสารประกอบการประชุมท่ีปรากฏในหนา้ 34 และ หนา้ 35  

- นางวีณา  อรัญญเกษม เป็นกรรมการอิสระมาแลว้ 10 เดือน บริษัท มีนิยามและคุณสมบติัของ

กรรมการอิสระ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 9 ปี นบัตั้งแต่ปี 2559 ซ่ึงท่านผูถื้อ

หุน้สามารถดูไดจ้ากเอกสารประกอบการประชุมท่ีปรากฏในหนา้ 36 และ หนา้ 37    

- นายเกษมสุข  จงมัน่คง ซ่ึงเป็นกรรมการในบริษทัท่ีประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษทั ในฐานะ

ผูแ้ทนของบริษทั ซ่ึงท่านผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมท่ี

ปรากฏในหนา้ 38 และ หนา้ 39  

 ในวาระน้ีเป็นการเลือกตั้งกรรมการ ในการลงมติขอใหล้งมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให ้        

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ลงมติตามบตัรลงคะแนนท่ีเตรียมไวใ้ห้  ทั้งท่ีเห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการท่ี

คณะกรรมการเสนอใหแ้ต่งตั้ง หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ทุกกรณี  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉันทะท่านใดเสนอผูอ่ื้นเขา้เป็นกรรมการ จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น        

ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.สาธิต  พะเนียงทอง        

โดยขอให้ผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีเห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง กรอก

ขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับ วาระท่ี 5.1 แต่งตั้ง รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง พร้อมลงช่ือ

และชูบตัรลงคะแนน   

2. นางวีณา อรัญญเกษม 

    โดยขอให้ผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีเห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง กรอก

ขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับ วาระท่ี 5.2 แต่งตั้ง นางวีณา อรัญญเกษม พร้อมลงช่ือและ        

ชูบตัรลงคะแนน 
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3. นายเกษมสุข จงมัน่คง 

    โดยขอให้ผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีเห็นด้วย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง กรอก

ขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับ วาระท่ี 5.3 แต่งตั้ง นายเกษมสุข จงมัน่คง  พร้อมลงช่ือและ

ชูบตัรลงคะแนน 
 

 นายเทพสิทธ์ิ พงศะบุตร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแลว้ใช่หรือไม่ หากเกิน 9 ปีแลว้ 

ท่านจะคงความเป็นอิสระไดอ้ยา่งไร 

2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง มีจุดเด่นสาํคญัของท่านคืออะไร  
 

ประธานทีป่ระชุม ตอบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระรวมปี 2561 คือ 8 ปี ท่านจึงสามารถดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัได ้

2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง เป็นผู ้วางกลยุทธ์หลักทางธุรกิจ การบริหารงานขององค์กร และ             

เป็นผูก้าํหนด KPI ดงัรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2560 หนา้ 48 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 4 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น         

5,157 หุน้ รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 190 ราย รวมจาํนวนหุน้ 591,420,243 หุน้ 
 

มติ   ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีการลงมติแยก

เป็นรายบุคคล ดังนี ้
 

 วาระที ่5.1    รศ.ดร.สาธิต  พะเนียงทอง 

เห็นดว้ย จาํนวน 591,419,243 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0001 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี ้   591,420,243   เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100.00000 
 

 วาระที ่5.2   นางวณีา  อรัญญเกษม   

เห็นดว้ย จาํนวน 591,420,243 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี ้   591,420,243   เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100.00000 
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 วาระที ่5.3   นายเกษมสุข  จงมั่นคง   

เห็นดว้ย จาํนวน 591,420,243   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี ้   591,420,243   เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100.00000 
 

วาระที ่6   พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ 

     ประธานที่ประชุม  ไดเ้รียนเชิญ รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  เป็นผูช้ี้แจงเร่ืองการพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ  

   

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง  ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2560  ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจาํนวน 6,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

จํานวน 500,000 บ าท  รวมเป็ น เงิน ค่ าตอบ แทนและสิ ท ธิประโยช น์  จํานวน 6,500,000 บ าท  ให้แ ก่

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน    

ในปีน้ี คณะกรรมการ กบั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรขอให้ท่ีประชุม         

ผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ จาํนวน 6,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาํนวน 500,000 บาท 

รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จาํนวน 6,500,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัปีท่ี

ผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

  

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าเบีย้กรรมการ ค่าเบีย้ประชุม สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

  

ต่อท่าน/เดือน 

(บาท) 

ต่อท่าน/คร้ัง 

(บาท) 

ต่อท่าน/ปี 

(บาท) 
เบีย้กรรมการและเบีย้ประชุม        
  คณะกรรมการบริษทั       
   ประธานกรรมการ   27,500 27,500  
   รองประธานกรรมการ   16,500 16,500  
   กรรมการ 13,750 13,750  
  คณะกรรมการบริหาร     
   ประธานกรรมการ   55,000  
   รองประธานกรรมการ   33,000  
   กรรมการ (ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร)  27,500  
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รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าเบีย้กรรมการ ค่าเบีย้ประชุม สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

  

ต่อท่าน/เดือน 

(บาท) 

ต่อท่าน/คร้ัง 

(บาท) 

ต่อท่าน/ปี 

(บาท) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ     
   ประธานกรรมการ   27,500 27,500  
   กรรมการ 13,750 13,750  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     
   ประธานกรรมการ  55,000  
   กรรมการ  27,500  
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ คณะกรรมการบริษัท   50,000 

 

อนุมัติค่าบําเหน็จคณะกรรมการ จาํนวน 3,450,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบําเหน็จ             

ดงักล่าวเอง 

  

 คณะกรรมการมีนโยบายและหลกัเกณฑใ์หค่้าตอบแทนแก่คณะกรรมการ อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีของกรรมการ ซ่ึงเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท                        

โดยมีรายละเอียดขอ้มูลปรากฏตามเอกสารประกอบ ในเอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี หนา้ท่ี  40 

 

 ประธานที่ประชุม  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า  มีท่านผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความคิดเห็นเป็น

อยา่งอ่ืนหรือไม ่   

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ ท่านใดสอบถาม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให ้                 

ผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับ           

วาระท่ี 6 พร้อมลงช่ือและชูบตัรลงคะแนน 

 

 ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 4 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น 121 

หุน้ รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 194 ราย รวมจาํนวนหุน้  591,420,364  หุน้ 

 มติ  ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้น  ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นดว้ย จาํนวน 591,420,364   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

        จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี ้   591,420,364    เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

            สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จ

กรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 

วาระที ่7      พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สําหรับปี 2561 

ประธานที่ประชุม  ไดเ้รียนเชิญ ดร.พรสิริ ปุณเกษม  ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูร้ายงานการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั ใหท่ี้ประชุมพิจารณา   

ดร.พรสิริ  ปุณเกษม  ไดช้ี้แจงว่า ในวาระท่ีเป็นการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนด

จาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั เอกสารประกอบการประชุมหนา้ 41 และ หนา้ 43 ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2560  ท่ีประชุมไดมี้มติแต่งตั้งให ้ นางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4172  หรือ  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  โดยกาํหนดจาํนวน

เงินค่าสอบบญัชีของบริษทัรวม 955,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 451,000  บาท         

และค่าสอบบญัชีประจาํปี 540,000 บาท  

ในปีน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั  ได้ร่วมกนัพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูส้อบ

บัญชีรายเดิม คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผู ้สอบบัญชีท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  อีกทั้ ง                                

ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ          

ผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของ

บริษทั สําหรับปี 2561 คือ ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2561  ถึง วนัท่ี  31  ธันวาคม 2561  โดยเสนอผูส้อบบญัชี

ของ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายนามดงัต่อไปน้ี  

 

ลาํดบัที ่ ช่ือ – สกลุ 
เลขที่

ใบอนุญาต 
จาํนวนปีทีส่อบบญัชีให้กบับริษัท 

1 นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ 4951 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั 

2 นางสาวรัตนา จาละ 3734 3 ปี (สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 – 2556 และ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2554) 
3 นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 4172 9 ปี (สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิ.ย. 2550 - 2554 และ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 - 2560) 
4 นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั 
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 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษทัและในกรณีท่ี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได้ และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทัสําหรับปี 2561 รวม 

1,000,000  บาท แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส จาํนวนเงิน 420,000 บาท และค่าสอบบญัชี

ประจาํปี จาํนวนเงิน 580,000 บาท  

 ทั้ งน้ี   เป็นจํานวนเงินค่าสอบบัญ ชี ท่ี เพ่ิม ข้ึนจากปี ท่ีผ่านมา คณ ะกรรมการตรวจสอบ  และ

คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีดงักล่าวเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่านผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติั  

 สาํหรับการจดัจา้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 นั้น ไดใ้ห ้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ของบริษทั รวม 9 บริษทั และมี 5 บริษทั ท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายสําหรับงบตรวจทาน 

โดยมีค่าสอบบญัชีแบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 83,000 บาท และค่าสอบบญัชี

ประจาํปี รวมเป็นเงิน 643,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 726,000 บาท  

 

 ประธานที่ประชุม  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีท่านผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็น

อยา่งอ่ืนหรือไม ่   

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผูถื้อ

หุน้หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับ วาระท่ี 7 

พร้อมลงช่ือและชูบตัรลงคะแนน 

 

 ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น 50 หุน้ 

รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 195 ราย รวมจาํนวนหุน้  591,420,414  หุน้ 

 

มติ  ผลการลงมติในวาระที ่7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท  

สําหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 591,420,414   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี ้   591,420,414   เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
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 สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนด

จํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2561  ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ    

 

วาระที่ 8  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุม       

ผู้ถือหุ้น  

เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560  เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ใหเ้ปล่ียนวิธีการนบัจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์

จะใหเ้รียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ โดยลดจาํนวนสัดส่วนหุน้ท่ีสามารถเรียกร้องใหจ้ดัประชุมผูถื้อหุน้ และ

เพ่ิมหลกัการในการใหผู้ถื้อหุ้นเรียกประชุมเองได ้

 

 ดังนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้แก้ไขขอ้บังคบัของบริษทั ข้อ 32. ตามคําสั่ง

หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ในการร้องขอใหจ้ดัประชุมผูถื้อหุ้น                 

ตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั ดงัน้ี 

 

จากเดมิ เปลีย่นเป็น 

 

          ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืน

นอกจากน้ีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั  

          คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม

วสิามญัเม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

 

          ขอ้ 32.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท  การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอ่ืน

นอกจากน้ีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

          คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม

วสิามญัเม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร   

 
          ผูถื้อหุ้นรวมกันนับจาํนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ

จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 

คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้

ท่ี จําห น่ าย ไ ด้ทั้ ง ห ม ด จ ะ เข้ า ช่ื อ กัน ทํ าห นั ง สื อ ข อ ใ ห้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้

ใ ห้ ชั ด เจ น ใ น ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ าว ด้ ว ย  ใ น ก ร ณี เช่ น น้ี 

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือน 

นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

 

 

          ผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จะ

เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้  แต่ต้องระบุเร่ืองและ

เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจน ในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย  ในกรณีเช่นน้ี  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือจาก        

ผูถื้อหุน้   
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จากเดมิ เปลีย่นเป็น 

           ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าช่ือกัน

หรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จาํนวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ัน

จะเรียกประชุมเองก็ได้  ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาํเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มกีารประชุม

และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม

เพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว้ในข้อ 36 แห่ง

ข้อบังคับฉบับนี ้ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ัน

ให้แก่บริษัท 
 

 ประธานที่ประชุม  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า  มีท่านผูถื้อหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็น          

เป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่   
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผูถื้อ

หุน้หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับ วาระท่ี 8 

พร้อมลงช่ือและชูบตัรลงคะแนน 

 ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจาํนวนเท่าเดิม  จึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน           

195 ราย รวมจาํนวนหุ้น  591,420,414  หุน้ 

มติ  ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้อง

ขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น             

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 591,420,414 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

 จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี ้   591,420,414   เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. 

เกีย่วกบัสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ    
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ข้อ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ในวาระน้ีหากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะใหมี้การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไว้

ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมาย ซ่ึงบญัญัติไวใ้นมาตรา 105 วรรค 2 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 ว่า “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุ้น          

ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

เร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด”้ 
 

 ประธานที่ประชุม  ไดส้อบถามวา่ผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 

หรือ จะสอบถามเร่ืองใดอีกหรือไม่    
 

 นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามท่ีประชุมเก่ียวกบั Riceberry Granola วา่ 

- ฝ่ายการตลาดมีแนวทางในการสร้างมูลค่าในตวัสินคา้( Riceberry Granola) อยา่งไร  

- มีการกาํหนดราคาขายอยา่งไร  

- กลุ่มเป้าหมายของลูกคา้คือใคร  

- เหตุใดจึงกาํหนดใหมี้ 3 รสชาติ 

- งบในการโปรโมทสินคา้อยูท่ี่ประมาณเท่าไร และ 6 เดือนแรกของปีบริษทัตั้งเป้าไวท่ี้เท่าไร 

- บริษทัมีความกังวลหรือไม่ว่า ในปัจจุบันลูกค้าไม่นิยมทานข้าวในม้ือเช้า แต่จะไปเน้นทาง

อาหารในม้ือเยน็ ซ่ึงขณะน้ีมีสินคา้อ่ืนๆใหเ้ลือกและทานง่าย เช่น ขนมปัง 
 

นางสาวพิมลรัตน์ ตอบขอ้ซักถามว่า สําหรับจุดเร่ิมต้นในการทาํสินค้าตวัน้ี เกิดจากบริษทัตอ้งการ

ขยายไลน์สินคา้ในช่องทางการขายท่ีบริษทัมีอยู่ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเชา้มีมากข้ึน และ

พยายามหาความสะดวกสบายมากข้ึน ประกอบกบัตลาดซีเรียลในปัจจุบนัจะทาํมาจาก wheat (ขา้วสาลี) แต่ก็มี

ผูบ้ริโภคบางคนแพข้า้วสาลี บริษทัจึงเกิดความสนใจท่ีจะนาํขา้วไรซเบอร่ีมาทาํซีเรียล และสินคา้ตวัน้ีเป็นหน่ึง

ในตวัท่ีตอบโจทยส์าํหรับผูบ้ริโภคท่ีอยากทานอาหารเชา้และไม่สามารถทานซีเรียลท่ีทาํมาจากขา้วสาลีได ้

 

สําหรับช่องทางการขายจะนาํไปขายแบบ Modern Trade ซ่ึงจะนาํไปขายในConvenience Store (ร้าน

สะดวกซ้ือ) เน่ืองจากอตัราการเติมโตของร้านสะดวกซ้ือจากการศึกษาพบว่าร้านสะดวกซ้ือมีอตัราการเติบโต

มากกว่าตลาดโดยเปรียบเทียบ บริษัทจึงจะนําสินค้าตัวน้ีไปวางจาํหน่าย ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ/หรือ 

Convenience Store 

 

ในส่วนของราคาขายไดมี้การตั้งเป้าโดยเปรียบเทียบกบัราคาซีเรียลท่ีมีขายในตลาดและเป็นราคาท่ี

ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือได ้ส่วนเร่ืองของการทาํส่ือโฆษณา เน่ืองจากในปัจจุบนัมีส่ือออนไลน์ดว้ย และมีส่ือใน

ช่องทางวิทย ุบริษทัจะทาํการเปิดตวัสินคา้น้ีภายใตแ้บรนดข์า้วมาบุญครอง และมีการเปิดตวัตามช่องทางต่างๆ 

ไม่วา่จะเป็นศูนยก์ารคา้ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคไดชิ้มสินคา้ไดด้ว้ย 
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สําหรับสินค้าตัวน้ี เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีบริษทัได้ร่วมผลิตกับวิสาหกิจชุมชนหนองป้ิงไก่ จงัหวดั

กาํแพงเพชร ซ่ึงบริษทัไดพ้ยายามสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนใหมี้รายได ้เป็นการช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายยอ่ย

และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ของบริษทั โดยมีการตั้งเป้าจาํหน่ายสินคา้กลางปี 2561 และ

ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาสูตรกบัผูผ้ลิต โดยตั้งราคาขายอยูท่ี่ 28 บาทต่อถว้ย ซ่ึงราคาขายดงักล่าวไดพิ้จารณา

จากราคาขายของคู่แข่งรายอ่ืนในตลาด 
 

การออกสินคา้แบ่งเป็น 3 รสชาติน้ี เน่ืองจากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความ

สนใจซีเรียลท่ีผสมถัว่ และผลไม ้จึงเป็นท่ีมาของรสชาติสินคา้ดงักล่าว ซ่ึงในอนาคตจะมีการพฒันาสูตรอีกตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีในปีท่ีผ่านมาบริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑ์ขา้วผสมควินวั ผสมลูกเดือยเพ่ือ

สร้างรายไดท้างธุรกิจอีกช่องทางหน่ึง 
 

สินคา้ตวัน้ี เป็นสินคา้พร้อมทาน สามารถทานเป็นของขบเค้ียวได ้หรือจะทานพร้อมนมก็ได ้ณ ตรงน้ี

บริษทัจึงไม่มีความกงัวลว่าจะขายไม่ได ้และจากการศึกษาพบวา่ ในปัจจุบนัยงัมีผูบ้ริโภคท่ีตอ้งทานอาหารเชา้

และตอ้งเป็นอาหารท่ีสามารถทานไดส้ะดวก ซ่ึงสินคา้ตวัน้ีก็น่าจะเป็นอีกตวัหน่ึงท่ีตอบโจทยใ์นเร่ืองน้ี 
 

นายสมเกียรติ แจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า สําหรับรายละเอียดสินค้า บริษทัจะจดัทาํโปรชวัร์ช้ีแจง

สินคา้และแจกใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีสนใจต่อไป 
 

 หลงัจากนั้น ประธานท่ีประชุม ไดส้อบถามวา่ผูถื้อหุน้ หรือ ผูม้อบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะ หรือ จะสอบถามเร่ืองใดอีกหรือไม ่   

 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ หรือ ผูม้อบฉนัทะท่านใดท่ีมีความเห็นหรือขอ้เสนอแนะหรือ จะสอบถามเร่ืองใดแลว้    

ประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม 

 

 ปิดประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา 

 

 

ลงช่ือ ……………………………………… ประธานท่ีประชุม 

                    (นายศุภเดช   พูนพิพฒัน)์ 

                         ประธานกรรมการ 

 
ลงช่ือ ……………………………………… ผูบ้นัทึกการประชุม 

           (นางสาวดารารัตน ์  หอมรสสุคนธ์) 

                     เลขานุการท่ีประชุม  
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