
    

 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหสับดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ รูม โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์   

 

วัน เวลา สถานที ่

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดัขึน้
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ รูม โรงแรมดสุิตปร๊ินเซส ศรี
นครินทร์  เลขท่ี 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จดัให้มีขึน้ตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2562 โดยบริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 มีผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 257 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 523,397,907 หุ้น หรือร้อยละ 57.3 ซึง่เกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวนทัง้สิน้ 913,446,558 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคบัของบริษัทฯ (ข้อ 37) โดยมี นายโชติ  
โภควนิช เป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (“ประธาน”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 39) และโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย 

คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายโชติ โภควนิช ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และประธาน
ท่ีประชมุ 

2. นายทวีชยั เจริญบณัฑิต รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

3. นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการผู้จดัการภาคพืน้เอเชียและเอเชียแปซิฟิค 

4. นายเคิร์ดจอง  ทอมาเซน่ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการผู้จดัการภาคพืน้ยโุรป 
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5. นายวฒิุพล  สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. รศ.ดร. ภรณี  ภทัรานวชั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นางโรซานน่า  สเุชาว์วณิช กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

8. นายเจอร์ราด  อลัเบิรท์เซน กรรมการ และกรรมการบริหาร 

9. นายฐานวรรธก์ อรุณพนัธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นางณฐัพร  เหลืองสวุรรณ กรรมการ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช      Managing Director of Asia and Asia Pacific 

2. นางโรซานนา สเุชาวว์วณิช     Deputy Chief Executive Officer 

3. นายวีระศกัด์ิ วหาวิศาล      Corporate Admin Director, Company Secretary 

4. นายวฒิุนยั อลุิต      Chief Information Officer 

5. นายธีรวจัน์ กิติภริูวฒัน์      Breeding Director 

ผู้สอบบัญชี 

1. นายกฤษดา เลิศวนา   บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

ทีป่รึกษากฎหมายอสิระเพ่ือตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 

1. นายภกัดี ภกัด์ินรา บริษัท แคปปิตอล ลอว์ จ ากดั  

2. นางสาวอณินาฏ ศิลานกิุจ บริษัท แคปปิตอล ลอว์ จ ากดั  

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้นี  ้ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศักด์ิ วหาวิศาล เลขานุการบริษัท  ท า
หน้าท่ีเป็นเลขานกุารในท่ีประชมุ และให้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
โดยให้ถือวา่ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง 
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2. ผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ท า
เคร่ืองหมายกากบาทลงในบตัรลงคะแนนในช่องท่ีเป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 
มิฉะนัน้จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยหากมีการแก้ไขในบัตรลงคะแนน 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องลงลายมือช่ือก ากบัในบตัรลงคะแนนดงักลา่วด้วย  

3. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดงักล่าวไปหักออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดท่ีมาเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงท่ี
เหลือจากการหกัออกดงักลา่วเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยกบัวาระนัน้ๆ  

4. หากวาระใดไม่มีผู้ ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯจะถือว่าท่ีประชุมมีมติเอก
ฉนัท์ในวาระนัน้ๆ 

5. ในกรณีปกติ มติของท่ีประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระท่ี 7 เร่ืองอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งต้องมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุม  ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6. ส าหรับวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ให้ผู้ ถือหุ้นลงมติแตง่ตัง้เป็นรายบคุคลตามรายช่ือในบตัรลงคะแนน   

 ทัง้นี  ้กรรมการบริษัทท่ีมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงให้
เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ   

 
ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นในแต่ละ

วาระ โดยหากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความเห็นหรือมีข้อซกัถามใดๆ ก่อนเร่ิมแสดงความเห็นหรือซกัถามนัน้ ให้ผู้
ถือหุ้นแจ้งช่ือ-นามสกลุ โดยแจ้งวา่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือรับมอบฉนัทะตอ่ท่ีประชมุด้วย  

ส าหรับความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติม ท่ี เก่ียวข้องกับ ธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ 
นอกเหนือจากระเบียบวาระการประชมุท่ี 1 ถงึ 8 ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามเม่ือถงึวาระอื่นๆ ซึง่
เป็นวาระสดุท้าย 

เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่รอผลการนับคะแนน แต่จะด าเนินการประชุม  
ในวาระถดัไปก่อน และเมื่อทราบผลการนบัคะแนนในแตล่ะวาระแล้ว จะด าเนินการแจ้งให้ท่ีประชมุทราบตอ่ไป 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 – 30 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในระบบแจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และเสนอช่ือ
บคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ย่างใด  

หลังจากชีแ้จงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว นายวีระศักด์ิ   
วหาวิศาล ได้กลา่วเรียนเชิญท่านประธาน กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานได้กลา่วเปิดประชมุ และเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

 ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  
ครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  
ครัง้ท่ี 1/2561 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชมุสามญั ครัง้ท่ี 1/2561 ประธานจึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติ ซึง่ในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 โดยมีคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 576,853,139  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2561  

ประธานขอให้ นายวีระศักด์ิ วหาวิศาล Corporate Admin Director เป็นผู้ รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัตวัเลขทางการเงิน ในปี 2561 ตอ่ท่ีประชมุ 

นายวีระศกัด์ิ วหาวิศาล รายงานผลการด าเนินงานโดยสรุปในรอบปี 2561 โดยเร่ิมจากงบก าไรขาดทุน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้และแสดงสดัส่วนของ
รายการต่างๆ เป็นร้อยละเมื่อเทียบกบัรายได้จากการขาย ซึง่จะเห็นได้วา่ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลงเป็น
เงินจ านวน 693 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 โดยมีสาเหตุหลักจากการส่งออกสินค้าจากบริษัทฯท่ีลดลง 
เน่ืองจากบริษัทฯอยู่ในระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ก าไรขัน้ต้นจากการขายส าหรับปี 
2561 ต ่ากว่าปีก่อนเป็นเงินจ านวน 259 ล้านบาท ทัง้นีเ้น่ืองจากว่า การขายสินค้าในบริษัทฯในประเทศมีส่วนท่ี
เป็นการขายเพ่ือบริหารสินค้าคงเหลือซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นต ่าลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน ขณะเดียวกนัการขายสินค้า
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็ได้รับผลกระทบด้านราคาขาย จากการแข่งขนักบัคู่แข่งในประเทศยโุรปตะวนัออกด้วย
เช่นกนั จึงมีผลท าให้ก าไรขัน้ต้นลดลงด้วย ทัง้นีเ้ม่ือเทียบรายได้จากการขายเป็นฐานแล้ว จะเห็นได้ว่าบริษัทฯมี
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ต้นทุนขายสูงขึน้เล็กน้อย โดยมีสดัส่วนเป็นร้อยละ 83 ของยอดขาย เมื่อเทียบว่าต้นทุนขายในปีก่อน มีสดัส่วน
เป็นร้อยละ 82 ของยอดขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สูงกว่าปีก่อนเป็นเงินจ านวน 
125 ล้านบาท โดยคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้มีรายการหลกัท่ีเป็นการใช้บริการบริษัทท่ีปรึกษาและคา่ใช้จ่ายทางกฎหมาย
ท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว รวมทัง้สองรายการเป็นเงินจ านวน 41 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรท่ีเพ่ิมขึน้
ระหวา่งปีเป็นเงินจ านวน 29 ล้านบาทและคา่ใช้จ่ายบริหารจดัการสินค้าท่ีเพ่ิมขึน้เป็นเงินจ านวน 28 ล้านบาท   

 ผลจากรายได้การขายท่ีลดลงและคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ ท าให้ก าไรสทุธิส าหรับปี 2561 อยู่ท่ี 191 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวนเงิน 360 ล้านบาท คิดเป็นก าไรตอ่หุ้น 0.21 บาทตอ่หุ้น 

 นายโชติ โภควนิช ขอให้ นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
เพ่ิมเติมในสว่นของประเทศไทยตอ่ท่ีประชมุ 

นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช รายงานสรุปผลการด าเนินงานในประเทศไทย ปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

ผลประกอบการในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ผลประกอบการไมไ่ด้ตามเป้าหมายเท่าท่ีควร เน่ืองจาก
สาเหตหุลกั 2 ประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง บริษัทฯไม่สามารถส่งออกไปสหภาพยุโรปได้ ซึง่สง่ผลกระทบต่อ
ฐานการสง่ออก กระทบตอ่ยอดขายและกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าท่ีของสหภาพยุโรปได้
มีการเข้ามาตรวจสอบโรงงานของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯมีมาตรฐานในการผลิต แต่เน่ืองจาก
สถานท่ีในการผลิตคบัแคบและมีผลต่อสวสัดิภาพและสขุภาพของคนงาน จึงขอให้มีการปรับปรุง บริษัทฯจึงหยุด
การสง่ออกไปยงัสหภาพยโุรป  

 ทัง้นี ้บริษัทฯอยู่ในช่วงด าเนินการก่อสร้างโรงงานเชือดแห่งใหม่จังหวดัสระแก้ว เพ่ือปรับปรุงสภาพ
การท างานดังกล่าว แต่ในปลายเดือนมกราคม ปี 2561 ท่ีผ่านมา ทางผู้ ตรวจสอบของสหภาพยุโรปได้เข้ามา
ตรวจสอบโรงงานท่ีบางพลีก่อนท่ีโรงงานท่ีจังหวดัสระแก้วจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ท าให้บริษัทฯจะต้องปรับปรุง
โครงสร้างและโรงงานการผลิตตลอดเวลา ซึง่ส่งผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ ทางบริษัทฯคาดกวา่โรงงานเชือด
แห่งใหมท่ี่จงัหวดัสระแก้วจะแล้วเสร็จภายในสิน้ปีนีแ้ละสามารถด าเนินการผลิตเพ่ือสง่ออกไปสหภาพยโุรปได้ในปี
หน้า  

ประการท่ีสอง คา่ใช้จ่ายทางกฎหมายเป็นเร่ืองของการเสียภาษี ส าหรับบริษัทฯท่ีได้รับบตัรสง่เสริมการ
ลงทุน (BOI) โดยบริษัทฯต้องเสียภาษีให้กับกรมสรรพากร เป็นจ านวนประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่งภาษีท่ี
บริษัทฯช าระไปเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นเก่า ซึง่บริษัทฯขอให้เขาชดเชยเงินจ านวนนีใ้ห้ตามสญัญาการซือ้ขายหุ้น โดย 
บริษัทฯอยู่ในกระบวนอนุญาโตตลุาการ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีค่าใช้จ่ายรวมกบัท่ีตัง้เผ่ือไว้ เป็นจ านวนประมาณ 
50 ล้านบาท ซึง่ไม่ได้เก่ียวข้องกบัการผลิตของบริษัทฯแต่อย่างใด บริษัทฯมัน่ใจว่าจะแก้ไขปัญหาและจะส่งออก
ไปสหภาพยุโรปได้ในปีหน้า ในขณะเดียวกนับริษัทฯก าลงัหารายได้มาทดแทน โดยหาตลาดเพ่ิมในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์และก าลงัปรับปรุงผลการด าเนินงานของบริษัทฯด้วย 
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นายโชติ โภควนิช ขอให้ นายเจอร์ราด อลัเบิร์ทเซ่น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน (ประเทศ
เนเธอร์แลนด์) รายงานสรุปผลการด าเนินงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ตอ่ท่ีประชมุ 

นายเจอร์ราด อลัเบิร์ทเซน รายงานสรุปผลการด าเนินงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

ในปี 2561 ส าหรับประเทศเนเธอร์แลนด์มีผลประกอบการท่ีดี ซึง่เป็นผลจากปี 2560 ท่ีบริษัทฯได้ซือ้
กิจการของหน่วยงาน VSE ซึ่งเป็นบริษัทในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งช่วยเพ่ิมรายได้และช่วยเพ่ิมผลประกอบการใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยในอนาคตมีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงเพ่ิมยอดขาย เพ่ิมก าไร และลดต้นทนุการผลิต และ
นอกจากนัน้ บริษัทฯมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมตลาดใหม่ด้วย โดยมี 3 ปัจจัยหลัก ดงันี ้1) เมื่อปี 2561 บริษัทมีการ
ลงทนุท่ีประเทศโคโซโว ซึง่เดิมบริษัทฯลงทนุอยู่และได้เพ่ิมสดัสว่นการลงทนุเดิมจากการถือหุ้น 29 เปอร์เซน็ต์ เพ่ิม
เป็น 60 เปอร์เซน็ต์ แต่ยงัไมไ่ด้มีการผลิต ทัง้นี ้จุดประสงค์ก็คือเพ่ือท่ีจะใช้เป็ดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไปท าการ
ผลิตท่ีประเทศโคโซโว เน้นเป็นอาหารปรุงสกุ และเพ่ือจะสง่ขายในตลาดสหภาพยโุรป เพราะจะสามารถแข่งขนัใน
เร่ืองราคาขายได้ ซึ่งตามแผนงานจะเร่ิมการผลิตในกลางปีนี ้2) เป็ดแช่แข็ง มีการแข่งขันสูงและบริษัทฯเห็นว่า 
ตลาดเป็ดสดจะเป็นโอกาสที่ดี โดยจะมีการเพ่ิมก าลงัการผลิตของเป็ดสด เพ่ิมระบบความเย็น และเตรียมผลกัดนั
ให้เป็นผลิตภณัฑ์คณุภาพ จะด าเนินการได้ในไตรมาสที่สามของปีนี ้และ 3) การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ 
ซึง่ลกูค้าสามารถสัง่ผ่านได้ทางอินเตอร์เน็ต และบริษัทฯจะสง่สินค้าให้ถงึบ้าน 

นายโชติ โภควนิช ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในวาระนี ้

มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี ้

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  
(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วย
ตนเอง) 

สอบถามใน 4 ประเดน็ ดงันี ้
1) เหตุท่ีสหภาพยุโรปไม่ให้ส่งออกไปตัง้แต่เดือนเมษายน 2561 เห็นว่ามีโรงงานจะเปิดใหม่ท่ี
สระแก้วท่ีจะรองรับ ระยะเวลาท่ีหายไป ลกูค้าจะกลบัมาซือ้อีกในอนาคตหรือไม ่

2) ประเด็นค่าใช้จ่ายฟ้องร้องท่ีประเทศสิงคโปร์เร่ืองการเสียภาษีบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ซึ่งช าระไปแล้วประมาณ 50 ล้านบาท จากมูลค่าท่ีบริษัทเสียภาษีไปแล้ว 100 ล้านบาท 
ระยะเวลาไมท่ราบวา่จะเสร็จสิน้เม่ือไหร่และมีคา่ใช้จ่ายในส่วนของทนายเพ่ิมเติมอีกเท่าไหร่ 

3) ค่าใช้จ่ายของปี 2561 มีส่วนท่ีเพ่ิมขึน้จ านวน 28 ล้านบาท ในเร่ืองการบริหารจัดการสินค้า
คือคา่ใช้จ่ายอะไร 

4) ในการส่งออกให้สหภาพยโุรป จากยอดขายจ านวน 1,300 ล้านบาท เหลือ500 กวา่ล้านบาท 
แต่ยอดขายผลพลอยได้อื่นกลบัเพ่ิมมากขึน้ ท าไมถึงขดัแย้งกนั และประเด็นไตรมาสท่ีสองและ
ไตรมาสท่ีสาม ท่ีมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50-60 ล้านบาท นอกจากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้างทนายและ
คา่ใช้จ่ายท่ีไปลงทนุกิจการท่ีตา่งประเทศแล้วไมส่ าเร็จนัน้ ขอให้อธิบายเพ่ิมเติม 
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นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช 
(รอ งป ระธาน ก รรม ก าร 
กรรมการบริหาร กรรมการ
ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า รณ า
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ผู้ จัดการภาคพืน้เอเชียและ
เอเชียแปซิฟิค) 

ประเดน็แรก ได้ชีแ้จงว่า ลกูค้าของบริษัทฯเป็นลกูค้าประจ าท่ีอยู่กบัเรามานาน บริษัทฯเช่ือวา่จะ
แก้ไขปัญหาได้และกลบัมาสง่ออกเหมือนเดิม สินค้าของเราเป็นสินค้าคณุภาพท่ีคู่แข่งจากเมือง
จีนสู้ เราไม่ได้ ส่วนท่ีโคโซโว จะช่วยในเร่ืองของค่าแรงท่ีถูกกว่าเนเธอร์แลนด์ ซึง่บริษัทฯหวงัจะ
ส่งออกในคร่ึงปีหลงัไปยังองักฤษและยุโรป โดยในระหว่างนี ้บริษัทฯได้ใช้เป็ดจากแหล่ งอื่นๆ 
เพ่ือสง่ให้ลกูค้า ซึง่กระทบตอ่ผลก าไรของบริษัทฯ แตก่็เพ่ือรักษาฐานลกูค้าของบริษัทฯ 

นายทวีชัย เจริญบัณฑติ 
(รอ งป ระธาน ก รรม ก าร 
กรรมการอิสระ) 

ได้ชีแ้จง ประเดน็ท่ี 2 ดงันี ้
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือปีท่ีแล้วตรงกบัวนัท่ี 
25 เมษายน 2561 มีผู้ ถือหุ้ นรายหนึ่งมอบฉันทะให้นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ มาสอบถาม
เก่ียวกับคดีท่ีมีข้อพิพาทเร่ืองเรียกภาษี จากคู่กรณี คือบริษัท LONDON8 แต่เน่ืองจากใน
ช่วงเวลาดงักล่าว เรายงัไม่ทราบผลคดี เม่ือมาถึงวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ปีนี ้(25 
เมษายน 2562) ผู้ ถือหุ้นขอทราบเก่ียวกบัประเด็นข้อพิพาทในคดีนีว้า่ไปถึงไหนแล้ว จึงขอเรียน
ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

กรณีของคดีนี ้สืบเน่ืองมาจาก เมื่อวนัท่ี 11 ธันวาคม 2555 บริษัท LONDON8 ได้ท าสัญญา
ขายหุ้นให้แก่ บริษัท บีอาร์โฮลดิง้ จ ากดั ในสญัญาท่ีท ากนัมีข้อตกลงต่อกนัว่า หากมีข้อพิพาท
หรือเก่ียวเน่ืองกบัสญัญา ให้ระงบัข้อพิพาทโดยใช้อนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศท่ีประเทศ
สิงคโปร์ โดยให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย จากนัน้วนัท่ี 24 ธันวาคม 
2555 บริษัท บีอาร์โฮลดิง้ จ ากัด ในฐานะคู่สญัญา ได้โอนกิจการของบริษัทให้แก่ บริษัท บีที
พาร์ทเนอร์ จ ากัด ต่อมา บริษัท บีทีพาร์ทเนอร์ จ ากดั ควบบริษัทเข้ากบั 3 บริษัทตามกฎหมาย
ซึ่งมี บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด อยู่ด้วย ดังนี ้บริษัทบีอาร์ จึงรับโอนมาทัง้สิทธิและหน้าท่ี
ทัง้หมดมาอยู่ท่ีบีอาร์ รวมทัง้ท่ีท าสญัญาซือ้ขายหุ้นมาจาก บริษัท LONDON8 ดงักล่าว ช่วงท่ี
รับควบบริษัทมานัน้ สัญญาซือ้ขายหุ้นกับบริษัท LONDON8 ยังอยู่ในระยะเวลาภายใน 3 ปี 
บงัเอิญมีคดีเก่ียวกับกรณีพิพาทเร่ือง ภาษีอากรระหว่างบริษัท เอ็นเอ็มบีมินิแบไทย จ ากดั กับ
กรมสรรพากร ซึง่ได้ประเมินเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติม ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
ซึง่คดีท่ีพิพาทกันดงักล่าว ไม่เก่ียวกับบีอาร์ของเรา แต่ถ้าผลคดีถึงท่ีสดุ เกิดกรมสรรพากรเป็น
ฝ่ายชนะคดี บริษัทบีอาร์ของเราท่ีซือ้หุ้ นมาจาก บริษัท LONDON8 ก็จะต้องถูกเรียกภาษี
เพ่ิมเติมส่วนนีเ้ช่นเดียวกัน จนกระทัง่ต่อมา วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกามีค าพิพากษา
ให้กรมสรรพากรชนะคดีภาษีดงักล่าว ด้วยเหตุนี ้บริษัทบีอาร์จึงได้แจ้งให้บริษัท LONDON8 
ช าระภาษีในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 แต่ถูกปฏิเสธมา ครัน้ในวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 บริษัทบี
อาร์จึงจ าต้องช าระภาษีให้กรมสรรพากร จากนัน้บีอาร์ก็ไม่มีทางเลือกอื่น เน่ืองจาก ในสญัญา
ระบไุว้วา่จะต้องระงบัข้อพิพาทโดยย่ืนข้อพิพาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการที่ประเทศสิงคโปร์  

ดงันี ้ตอ่มาวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 บริษัทบีอาร์จงึน าเร่ืองนีไ้ปย่ืนต่อสถาบนั SIAC ท่ีสิงคโปร์ 
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ปรากฎว่า ประธานสถาบันอนุญาโตตุลาการท่ีสิงคโปร์ได้แต่งตัง้ นางสาวเอโลดีย์ ดูแลค เป็น
อนุญาโตตลุาการเพียงคนเดียว ให้เป็นผู้ ชีข้าดข้อพิพาท ทัง้ๆท่ีในสญัญาท่ีเราท าไว้ต้องใช้คณะ
อนุญาโตตลุาการ 3 คน บริษัทบีอาร์โต้แย้งคดัค้านเร่ือยมา แต่ไม่ประสบความส าเร็จ จนกระทัง่
ถึงวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 อนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชีข้าดยกค าร้องของเรา แล้วยังมีข้อ
วินิจฉัยชีข้าดให้บริษัทบีอาร์ชดใช้คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายรวมทัง้ให้ชดใช้คา่ทนายความ ซึง่อ้าง
ว่าคู่กรณีได้ใช้ทนายความมากถึง 11 คน (ทัง้ๆท่ีใช้ทนายเพียงคนสองคน) รวมให้เราชดใช้ 
647,112 เหรียญสหรัฐอเมริกากบัอีก 117,549 เหรียญสิงคโปร์ พร้อมดอกเบีย้อตัรา 5.33 ต่อปี 
(รวมแล้วย่ีสิบกว่าล้านบาท) ซึง่บริษัทบีอาร์ได้ใช้ทนายความท่ีไทยและท่ีสิงคโปร์ จึงเห็นว่า ไม่
ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย ซึง่กฎหมายไทยอย่างมากให้ชดใช้ค่าทนายความเพียง
อตัราร้อยละ 3 เมื่อทุนทรัพย์พิพาทประมาณ 90,000,000 บาท ค่าทนายความไม่ควรเกิน 2 
ล้านบาทเศษ แต่จากค าวินิจฉัยดงักล่าว เราต้องรับผิดชดใช้มากกว่า 20 ล้านบาท จึงพยายาม
ร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนค าวินิจฉัยของอนุญาโตตลุาการดงักล่าว แต่ฝ่ายกฎหมายท่ีสิงคโปร์
อ้างตลอดมาว่า ไม่สามารถท าได้ เร่ืองนีผ้มเสียใจมากๆ บงัเอิญ บริษัท LONDON8 คูก่รณีของ
เรา ไปย่ืนขอให้ศาล High Court of The Republic of Singapore ให้ออกค าบงัคบัตามค าชีข้าด
ของอนญุาโตตลุาการตามคดี OS 1267/2018 ฝ่ายเราก็ไปคดัค้าน แตแ่ปลกดี ศาล High Court 
ดงักล่าว กลบัมีค าสัง่ห้ามบีอาร์หรือตวัแทนของเรา ด าเนินการใดๆแก่ LONDON8 ในศาลของ
ประเทศไทย มิฉะนัน้ถือว่าเราขัดค าสัง่ของศาลสิงคโปร์ ในเร่ืองนีท้ าให้เราล าบากใจมาก ท่ีไม่
สามารถด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆกบับริษัท LONDON8 ในเมืองไทย เน่ืองจากผู้บริหารของ
เรามีกิจการของบริษัทฯท่ีสิงคโปร์ ด้วยเหตนีุ ้บีอาร์เราจึงต้องย่ืนค าร้องขอให้ศาล High Court ท่ี
สิงคโปร์ด าเนินการเพิกถอนค าวินิจฉัยชีข้าดของอนุญาโตตลุาการเสีย เพราะอนุญาโตตลุาการ
ท าไม่ถูกต้องด้วยการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญา
ระงบัข้อพิพาท อีกทัง้ก็มิได้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย แต่ทาง High Court รับเร่ืองของเราไว้
ตามคดี OS 1364/18 แต่ก็แปลกใจอีกครัง้ ปรากฎว่า High Court ได้มีค าสั่งให้โอนคดี OS 
1364/18 ไปให้ศาล Singapore International Court of Commercial (SICC) คล้ายกับศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศของเรา โดยให้บีอาร์ย่ืนค าแถลงพร้อมเอกสาร
ต่อศาลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 และให้ LONDON8 ย่ืนค าคดัค้านในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2562 จากนัน้คู่ความทัง้สองฝ่ายย่ืนค าคู่ความในคดีอีกครัง้ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
จากนัน้อยู่ท่ีศาลคอมเมอร์เช่ียลดงักล่าว จะเห็นสมควรให้ท าการไต่สวนคดีหรือไม่ หากเห็นว่า
ไม่จ าเป็นก็จะใช้ดุลพินิจพิจารณาหรือมีค าสัง่ได้เลย ซึ่งศาลได้นัดไว้เป็นวนัท่ี 30 พฤษภาคม 
2562 ด้วยกระบวนพิจารณาด าเนินมาในลกัษณะนี ้เราจึงต้องรอฟังผลคดีของศาลสิงคโปร์ท่ีจะ
ใช้ชีข้าดต่อไปอีกครัง้ หากไม่เป็นผลดีก็จะปรึกษาทีมกฎหมายท่ีสิงคโปร์ว่าควรจะอทุธรณ์ค าสัง่
หรือค าพิพากษาต่อไปยงัศาลฎีกาของสิงคโปร์หรือไม่ตอ่ไป แต่ถ้า LONDON8 มาย่ืนขอให้ออก
ค าบงัคบัท่ีศาลไทย เราก็จะตอ่สู้คดีให้จนถงึท่ีสดุ เพราะการชดใช้คา่ทนายความมากถงึ 20 ล้าน
บาท เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายไทย และจะขอฟ้องเรียกค่าภาษีจ านวนนีจ้าก บริษัท 
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LONDON8 ให้ถงึท่ีสดุ  

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช 
(รอ งป ระธาน ก รรม ก าร 
กรรมการบริหาร กรรมการ
ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า รณ า
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ผู้ จัดการภาคพืน้เอเชียและ
เอเชียแปซิฟิค) 

ได้ชีแ้จง ประเดน็ท่ีสามและประเดน็ท่ีสี่ ดงันี ้ 
เม่ือบริษัทฯได้มีการหยดุการส่งออกไปสหภาพยุโรป ท าให้บริษัทฯต้องหาตลาดใหม่ท่ีจะส่งออก
แทนตลาดสหภาพยุโรป แต่ในระหว่างท่ีบริษัทฯมองหาตลาดใหม่นัน้ ยังมีสินค้าคงเหลือท่ี   
บริษัทฯต้องเก็บรักษาไว้ในห้องเย็น ดงันัน้ จงึท าให้มีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 
ในส่วนยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้เป็นเคร่ืองในเป็ด ซึง่ยงัคงสามารถขายได้ จงึเป็นรายได้เพ่ิมจากการท่ี
บริษัทฯย้ายการขายท่ีสหภาพยโุรป ไปขายในประเทศญ่ีปุ่ นแทน  

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล 
(Corporate Admin 
Director) 

ค่าใช้จ่ายจากการไปลงทุนท่ีต่างประเทศ ประมาณ 7 ล้านบาท ท่ียอดสงูเพราะรวมค่าใช้จ่ายท่ี
ปรึกษากฎหมายและคา่ใช้จ่ายทนายด้วย ยอดเพ่ิม 41 ล้านคือยอดสองอนัรวมกนั  

 ไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี  ้ทัง้นี ้เน่ืองจากเป็นวาระรายงานเพ่ือทราบ  
จงึไมม่ีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
ประจ าปี 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศกัดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

นายวีระศกัด์ิ วหาวิศาล ได้ชีแ้จ้งงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้ สอบบัญ ชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน 
ประจ าปี 2561 พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีบริษัทฯ ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

 โดยขอเรียนว่า สินทรัพย์รวมท่ีเพ่ิมขึน้ 1,121 ล้านบาท ส าหรับยอดสินทรัพย์รวม 10,351 ล้านบาท ณ 
สิน้ปี 2561 เกิดจากการขยายการลงทุนในธุรกิจ เช่น มีท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจักร เพ่ิมขึน้ 613 ล้านบาท สินค้า
เพ่ิมขึน้ 400 ล้านบาท เงินสดเพ่ิมขึน้ 237 ล้านบาท ทางด้านหนีส้ินหมุนเวียน มียอดเพ่ิมขึน้ 1,160 ล้านบาท 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 178 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง 217 ล้านบาท จากก าไรของปี 2561 หกัด้วยเงิน
ปันผลจ่ายระหวา่งปี 
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 ถดัไปเป็นการแสดงอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัเปรียบเทียบของ 2 ปี 

นายโชติ โภควนิช ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในวาระนี ้

มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี ้

นายขั น ติ  อุ ดม สั งฆ
ธรรม 
(ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) 

สอบถามเร่ืองบริษัท แมน ฟู้ ด โฮลดิง้ส์ จ ากัด ท่ีบริษัทฯถือหุ้น 41 เปอร์เซ็นต์ มีผลขาดทุน 76 
ล้านบาทในปี 2561 ต้องการทราบเหตผุลในการขาดทนุและแนวโน้มในการได้ก าไร 

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช 
(รองประธานกรรมการ 
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร 
ก รรม ก ารส รรห าแล ะ
พิจารณ าค่ าตอบแทน 
และกรรมการผู้ จัดการ
ภาคพืน้เอเชียและเอเชีย
แปซิฟิค) 

บริษัทฯลงทุนในบริษัท แมน ฟู้ ด โฮลดิง้ส์ จ ากัด ด้วยสดัส่วนสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ และพบว่า
กิจกรรมบางส่วนไม่ก่อให้เกิดก าไรและไม่ควรด าเนินการต่อ จึงมีการปิดบางส่วนงานท่ีขาดทุน
และมุง่ด าเนินงานสว่นภตัตาคารให้มีผลประกอบการที่ดีขึน้  

นายโชต ิโภควนิช 
 

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เน้นธุรกิจภัตตาคาร แต่มุ่งขายเป็ดของเราให้เชพแมน ซึ่งเป็น
ภัตตาคารระดับพรีเมียม เพ่ือเป็นการเสริมแบรนด์อิมเมจของบีอาร์ นอกจากนีเ้ป็นการเปิด
โอกาสให้บีอาร์และเชพแมนร่วมมือกนัขยายธุรกิจด้านอื่นๆ 

น า ย ส ม ช า ย  ทิ พ ย
ไกรศร 
(ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) 

บริษัทฯมีนโยบายซือ้หุ้นคืน แตย่งัไมไ่ด้ซือ้ เพราะเหตใุด 

นายโชต ิโภควนิช ยงัไมไ่ด้ซือ้ เพราะเราจะใช้เงินจากก าไร ซึง่เราท าแผนเผ่ือไว้แล้ว  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี  ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง
ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ประจ าปี 2561 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้ สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียง
ดงันี ้
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เห็นด้วย 579,452,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 601,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิ และจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 

ประธานได้มอบหมายให้นายนายวีระศกัดิ ์ วหาวิศาล เป็นผู้ ชีแ้จงเก่ียวกับการจัดสรรก าไรสุทธิ 
เป็นเงินปันผล ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ตอ่ท่ีประชมุ 

นายวีระศกัดิ์ วหาวิศาล ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส ารองอื่นๆ (ถ้ามี)  
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยค านงึถงึปัจจยัตา่งๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 190.9 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้น
ละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 100.47 ล้านบาท  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทุนส ารองไม่
น้อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว 

บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 
2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี  ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติซึง่ต้องได้รับการ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจัดสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2561 เป็นเงินปันผล ในอตัราหุ้น
ละ 0.11 บาท โดยก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562  โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 580,053,641 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ประธานได้มอบหมายให้  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป็นผู้ ชี แ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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นายวฒิุพล สุริยาภิวฒัน์ เสนอต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
โดยมรีายนามดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

1. นายกฤษดา  เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 4958 

2. นางพนูนารถ  เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 5238 

3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 5313 

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ โดยก าหนดคา่สอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสที่เสนอส าหรับปี 2562 จ านวน 3,079,000 บาท 
(เพ่ิมขึน้จากปี 2561 เป็นเงิน 140,000 บาท) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นท่ีบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี ้
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้รับการคดัเลือกให้
เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อย ส าหรับปี 2562 ด้วย  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี  ้ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้องได้รับการ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ นายกฤษดา เลิศวนา หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ 
หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ในนามส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 และอนมุตัิคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 3,079,000 บาท โดยมีคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 580,053,641 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 

 ประธานได้มอบหมายให้ นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปีในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  
ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกเข้ามา
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ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ซึง่ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายโชติ โภควนิช ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

2. นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการภาคพืน้เอเชียและเอเชียแปซิฟิก 

3. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการภาคพืน้ยโุรป 

4. นายฐานวรรธก์ อรุณพนัธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 – 30 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในระบบแจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และ
เสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 

ทัง้นี ้คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ     
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เก่ียวกบัคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ และความ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบัติงานในด้านต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็น
รายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้น
จากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ยกเว้นคณุฐานวรรธก์ อรุณพนัธุ์ ไม่
ประสงค์จะรับต าแหน่งกรรมการบริษัทฯอีก ดงันัน้จึงขอเสนอช่ือ นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ เพ่ือเข้ารับการคดัเลือก
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึง่รายละเอียดและประวตัิของกรรมการแตล่ะท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบสง่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือนดัประชมุแล้ว 

โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง
ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2561 ให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1. โชติ โภควนิช 2. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช         
3. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่  4. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
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1) นายโชติ โภควนิช 

เห็นด้วย   568,204,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.72 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย       1,606,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

2) นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช 

เห็นด้วย 549,421,565 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.42 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 20,389,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.58 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

3) นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ 

เห็นด้วย 421,797,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 74.02 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 148,013,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 25.98 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

4)  นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์  

เห็นด้วย 568,204,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.72 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 1,606,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธานได้มอบหมายให้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562  ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ และโบนัส ภายในวงเงินไม่เกิน 6,780,000 บาท โดยพิจารณาความเหมาะสมประการต่างๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมท่ี
ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นก่อนหน้านีแ้ล้ว พร้อมทัง้น าเสนอนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2562 ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) 

ประธานกรรมการ 100,000 

รองประธานกรรมการ 75,000 

กรรมการ 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000 

กรรมการตรวจสอบ 35,000 

เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี  ้ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติซึง่ต้องได้รับการ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 
6,780,000  บาท โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 580,039,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุ 

ไมเ่ห็นด้วย            14,200 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุ 

งดออกเสียง    0 เสียง       คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุ  
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มข้อบังคับบริษัท  

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระศกัด์ิ วหาวิศาล เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ  

นายวีระศักด์ิ วหาวิศาล ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า (ก) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงช่วยประหยดัต้นทนุในการประชมุ โดยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัการ
ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 ทัง้นี  ้การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 และค าชีแ้จงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั สมาคมการค้า และหอการค้า 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 
มิถนุายน 2557 และ  

(ข) เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) วา่ด้วยการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 27 ในหมวด 5 (คณะกรรมการ) และข้อ 35 ในหมวด 6 (การประชมุผู้
ถือหุ้น)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือประโยชน์และความ
สะดวกของผู้ ถือหุ้ น และเพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 27 ในหมวด 5 (คณะกรรมการ) และข้อ 35 
ในหมวด 6 (การประชุมผู้ ถือหุ้น) ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นวาระ 8 และได้
แสดงไว้บนจอภาพหน้าท่ีประชมุ 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้องได้รับการ
อนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมข้อบงัคบับริษัท โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 520,827,239 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ  

มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี ้
นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  
(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วย
ตนเอง) 

เสนอแนะให้บริษัท อธิบายรายละเอียดการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการให้
มากขึน้ และควรจัดให้มีกิจกรรม Opportunity Day เพ่ือท่ีผู้ ถือหุ้ นหรือนักลงทุนจะได้
ทราบผลประกอบการในแตล่ะไตรมาสของบริษัทได้มากย่ิงขึน้ 

นายโชต ิโภควนิช รับทราบและขอรับข้อเสนอแนะดงักลา่วไว้เพ่ือพิจารณาตอ่ไปตามความเหมาะสม 

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  
(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วย
ตนเอง) 

สอบถามเร่ืองการสง่ออกไปตะวนัออกกลาง มีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช 
(กรรมการ กรรมการบริหาร 
และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน) 

ได้ชีแ้จงว่า การส่งออกตะวนัออกกลางจะแยกออกมาเป็นหลายส่วน เป็นประเทศ
ซาอดุีอาระเบียและประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าท่ี
ของประเทศซาอดุีอาระเบียได้เข้ามาตรวจสอบโรงงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนัก าลงั
ด าเนินการกบัทางกรมปศสุตัว์ ส่วนทางประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เจ้าหน้าท่ีแจ้งว่า
จะเข้ามาตรวจสอบโรงงานช่วงประมาณเดือนมิถุนายน 2562  

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  
(ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วย
ตนเอง) 

ปัจจบุนัเป็นจดุต ่าสดุของธุรกิจหรือไม ่ 

นายโชต ิโภควนิช บริษัทฯท าทุกอย่างเพ่ือให้เกิดผลดีขึน้ แต่เน่ืองจากในปีนีม้ีการระบายสินค้าอย่างเต็มท่ี  
ก็จะมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะพยายามหารายได้อื่นมาชดเชย  

นางสาวนันทริา ศิลาพันธ์ 
(ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) 

สอบถามถงึระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบและเร่งด าเนินการโรงงานจงัหวดัสระแก้วให้
บริษัทฯ สามารถสง่ออกไป EU ได้อีกครัง้ 

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช 
(รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการ
ผู้จดัการภาคพืน้เอเชียและ
เอเชียแปซิฟิค) 

ประมาณคร่ึงปีหลงัในปี 2562 
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นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  
(ผู้ ถื อ หุ้ น ม าป ระ ชุ ม ด้ วย
ตนเอง) 

มีข่าววา่บริษัทฯเร่งด าเนินการด้าน OEM เป็นข่าวจริงหรือไม ่

 

นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช 
(กรรมการ กรรมการบริหาร 
และประธานคณะกรรมการ
ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
คา่ตอบแทน) 

เน่ืองจากเง่ือนไขส าหรับ OEM แตกต่างกันไป ในกรณีของเรามีโรงงาน 4 แห่งคือ        
โรงเชือดและโรงงานผลิตอาหารที่บางพลี โรงงานผลิตอาหารช่ือ ฟู้ ด ซิตี ้ท่ีปทุมธานี และ
โรงงานไส้กรอกท่ีปราจีนบุรี ผลิตสินค้าแบรนด์ของเราส าหรับในประเทศและลูกค้า
ตา่งประเทศ ซึง่ลกูค้าบางรายก็ใช้แบรนด์ของเขาเอง 

นายโชต ิโภควนิช OEM เราท าอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่แน่ใจเร่ืองข้อมลูข่าว อย่างท่ีคณุโรซานน่ากล่าวไปแล้ว
ว่า ฟู้ ดซิตีก้ าลงัเร่ิมผลิตและท าอะไรหลายอย่าง จะเป็นโอกาส แต่ไม่ใช่กับ OEM เพียง
อย่างเดียว 

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง  
(ผู้ ถื อ หุ้ น ม าป ระ ชุ ม ด้ วย
ตนเอง) 

อยากทราบรายละเอียดเก่ียวกบัโรงงานท่ี ฟู้ ด ซิตี ้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี 

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช 
(รอ งป ร ะ ธ าน ก ร รม ก า ร 
กรรมการบริหาร กรรมการ
ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ผู้ จัดการภาคพืน้เอเชียและ
เอเชียแปซิฟิค) 

บริษัท ฟู้ ด ซิตี  ้จ ากัด มุ่งเน้นอาหารปรุงสุก  เป็นผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกส่งออกไป
สหภาพยุโรป แต่ทางสหภาพยโุรปไมใ่ห้น าเข้าเป็ดท่ีผลิตจากโรงงานบางพลี บริษัทเราจึง
ย้ายตลาดไปท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจุบนัการสัง่ซือ้ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 
และมัน่ใจวา่ผลประกอบการในปีนีจ้ะดีกวา่ปีท่ีผ่านมา 

นายอภสิิทธ์ิ บูรณกานนท์ 
(ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) 

สอบถาม 2 ประเดน็ ได้แก่ 
1) ท าไมการสง่ออกไปสหภาพยโุรปมีปัญหา 
2) การที่จะต้องระบายสินค้าคงคลงั จะมีผลกระทบตอ่ราคาหรือไม่ 

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช 
(รอ งป ร ะ ธ าน ก ร รม ก า ร 
กรรมการบริหาร กรรมการ
ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ผู้ จัดการภาคพืน้เอเชียและ
เอเชียแปซิฟิค) 

ให้ข้อมูลอีกครัง้ว่า อาคารโรงงานผลิตมีอายุใช้งานกว่า 30 ปีแล้ว ก าลังผลิตเพ่ิมจาก
ระดบั 10,000 ตวัเป็น 50,000 ตวัต่อวนั มีการขยายตวัตลอด แต่อยู่บนพืน้ท่ีจ ากดั ซึง่ไม่
มีปัญหาในเร่ืองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ GMP และมาตรฐานอื่น แตพื่น้ท่ีส าหรับคนงานเล็ก
ไปเม่ือเทียบกบัก าลงัผลิตท่ีสงู ท าให้ไมผ่่านเกณฑ์สวสัดิภาพของคนงาน เราจงึต้องหยุด
การส่งออกไปอียู ตอนนีก้ารท างานของรัฐบาลไทยกับทางอียู ไม่ได้จ ากัดเฉพาะระดับ
บริษัทฯเรา ส าหรับโรงงานท่ีสระแก้วจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลายปี จะส่งออกได้
ประมาณคร่ึงหลงัของปีหน้า 
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นายโชต ิโภควนิช ส าหรับประเด็นข้อแรก คณุโจเซฟ สเุชาว์วณิช ได้ชีแ้จงไปก่อนหน้านีแ้ล้ว ส่วนประเด็นท่ี
สองเร่ืองผลกระทบต่อราคานัน้ต้องขึน้อยู่กับตลาด แต่คงไม่ได้ราคาเหมือนเป็นสินค้า
ใหม ่

นายอภสิิทธ์ิ บูรณกานนท์ 
(ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) 

ถ้าหากประเทศองักฤษออกจากสหภาพยโุรป จะมีผลบวกหรือผลลบอย่างไร  

นายโชต ิโภควนิช ถ้าประเทศอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป โดยส่วนตวัเห็นว่า ควรเป็นประโยชน์กับเรา 
เพราะเรามีปัญหาท่ีอียู ถ้าอังกฤษไม่อยู่ในอียู ก็น่าจะดีกับเรา แต่ก็ต้องขึน้อยู่กับว่า
องักฤษและไทยสามารถตกลงกันเร่ืองก าแพงภาษีได้ไหม ถ้าสามารถเจรจาต่อรองได้
ภาษีแบบอียท่ีู 10% เราก็จะได้ประโยชน์  

นายสมศักดิ์  ทิพยรัตน์พร
ทวี 
(สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) 

สอบถามเร่ืองบริษัทได้มีมาตรการเก่ียวกบัการป้องกันคอร์รัปชั่นในการสัง่ซือ้วตัถุดิบใน
ขาออกและขาเข้าอย่างไรบ้าง และเน่ืองจากวตัถุดิบหลายตวัท่ีใช้ในการผลิตอาหารจะมี
ความชืน้ ต้องการทราบว่าทางบริษัทควบคมุให้น า้หนกัต้นทางกบัปลายทางท่ีตรวจสอบ
ได้ประมาณก่ีเปอร์เซน็ต์ และท่ีผ่านมามีน า้หนกัตา่งกนัเยอะหรือไม่ 

นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช 
(กรรมการ กรรมการบริหาร 
และประธานคณะกรรมการ
ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
คา่ตอบแทน) 

เม่ือมีการรับวตัถุดิบอย่างข้าวโพด นอกจากใช้กล้องวงจรปิดบันทึกกระบวนการรับของ
แล้ว พนกังานตรวจสอบคณุภาพของเราจะสุ่มเก็บตวัอย่างจากรถบรรทกุส่งของ โดยเม่ือ
ใช้เคร่ืองผสมวัตถุดิบให้กระจายตัวทั่วถึงกันดีแล้ว ก็เก็บตัวอย่างส่งห้องตรวจใน
โรงงานผลิตอาหารสตัว์ของเราและตรวจหาระดบัความชืน้และจ านวนวตัถดุิบท่ีเสียหาย  

ในกรณีท่ีวตัถุดิบมีความชืน้เกินมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมอาหารสตัว์ ก็จะมีการหกั
น า้หนกัตามเปอร์เซ็นต์ความชืน้ โดยใช้มาตรฐานน า้หนกัท่ีสมาคมอาหารสตัว์ก าหนดไว้
เช่นกนั 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม  

ประธานกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 16.14 น.  

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุม ได้มีผู้ ถือหุ้ นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  ทัง้นี ้มี
จ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชมุ ณ เวลาท่ีปิดการประชมุรวมทัง้สิน้ 323 ราย นบัจ านวนหุ้นท่ี
ถือรวมกนัได้ทัง้สิน้ 580,064,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.5028 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 

( นายโชติ  โภควนิช ) 
ประธานกรรมการ 

 ( นายวีระศกัด์ิ วหาวิศาล ) 
เลขานกุารบริษัท 


