
    

 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์  

 

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จดัขึน้เมื่อวนัองัคารท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 
2 โรงแรมดสุติปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จดัให้มีขึน้ตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2560 
เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเร่ืองส าคญัต่างๆ ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้ และเร่ืองอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ใน
หนงัสอืนดัประชมุ โดยบริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2560 
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ข้อที่ 35) มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 225 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 
390,952,632 หุ้ น หรือร้อยละ 42.8 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวนทัง้สิน้ 
913,446,558 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
37 โดยมี นายโชติ  โภควนิช เป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ข้อ 39) และโดยถกูต้องตามกฎหมาย 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายโชติ โภควนิช ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และประธานท่ีประชมุ 
2. นายทวีชยั เจริญบณัฑิต รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการผู้จดัการภาคพืน้เอเชียและเอเชียแปซิฟิค 
4. นายเคิร์ดจอง  ทอมาเซน่ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ

กรรมการผู้จดัการภาคพืน้ยโุรป 
5. นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
6. ดร. ภรณี  ภทัรานวชั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นางโรซานนา่  สเุชาว์วณิช กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. นายเจอร์ราด  อลัเบิรท์เซน กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นางณฐัพร  เหลอืงสวุรรณ กรรมการ 
10. นายฐานวรรธก์  อรุณพนัธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวีระศกัดิ์   วหาวิศาล  Group Accounting Director 
2. นางสาวศมษิฐา  ทินนาม Group Finance Director 
 

ผู้สอบบัญช ี
นายกฤษดา เลศิวนา  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพ่ือตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 
นางสาวสวิตา  ปีตะวรรณ  บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั (ที่ปรึกษากฎหมาย) 
นางสาวฐิติภรณ์  บรูณวรศิลป์  บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั (พยานตรวจสอบการนบัคะแนน) 

ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้ นางสาวศมิษฐา ทินนาม Group Finance Director เป็นเลขานกุารในที่ประชมุ ก่อนเร่ิมประชุมตาม
ระเบียบวาระ ได้อธิบายวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 
1. ให้ถือวา่ 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาทลงในบัตร

ลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของทา่นเพียงช่องเดียวเท่านัน้ มิฉะนัน้จะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย โดยผู้ ถือ
หุ้นจะต้องลงลายมือช่ือก ากบัในบตัรลงคะแนนดงักลา่วด้วย  

3. บริษัทฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงดงักลา่วไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่มาเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหกัออกดงักล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับ
วาระนัน้ๆ  

4. หากวาระใดไมม่ีผู้ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ประธานจะถือวา่ที่ประชมุมีมติเอกฉนัท์ในวาระนัน้ๆ 
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
6. ส าหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นลงมติแต่งตัง้เป็น

รายบคุคลตามรายช่ือในบตัรลงคะแนน   

หลงัจากชีแ้จงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว นางสาวศมิษฐา ทินนาม ได้กลา่ว
เรียนเชิญทา่นประธานในท่ีประชมุ นายโชติ โภควนิช กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  

ประธานได้กลา่วเปิดประชมุ และเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
 

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่
ประชมุพิจารณารับรอง 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชมุสามญั ประจ าปี 2559 เป็นอยา่งอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลง
มต ิซึง่ในวาระนีต้้องมีมติรับรองด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
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เห็นด้วย 471,996,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2559  
 

ประธานขอให้ นายวีระศกัดิ์ วหาวิศาล Group Accounting Director เป็นผู้ รายงานสรุปผลการด าเนินงานที่เก่ียวกับ
ตวัเลขทางการเงิน ในปี 2559 ตอ่ที่ประชมุ 

นายวีระศกัดิ์ วหาวิศาล รายงานผลการด าเนินงานโดยสรุปในรอบปี 2559 โดยเร่ิมจากงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 8,106 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 348 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัรายได้รวมในปี 2558 จ านวน 7,758 
ล้านบาท บริษัทฯ มีต้นทนุในการขายและค่าใช้จ่ายโดยรวม 7,680 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อน 697 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 
213 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผา่นมา 337 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิในปี 2558 จ านวน 550 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ได้ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่เนื่องจากภาวะการแขง่ขนัในปี 2559 ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาขายสนิค้าของบริษัทฯ ถึงแม้วา่
บริษัทฯ จะมียอดขายสนิค้าที่มากขึน้ทัง้ภายในประเทศและสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ และได้มีการควบคมุต้นทนุในการขายที่ดีขึน้
หากเทียบจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่ว แต่จากผลกระทบทางการแข่งขนั จึงท าให้ก าไรขัน้ต้นลดลง ปัจจยัที่สง่ผลกระทบ
ตอ่ก าไรของบริษัทฯ อีกประการหนึง่คือภาษีเงินได้ นัน่คือ ในปี 2559 บริษัทฯ ต้องช าระภาษีเงินได้จ านวน 149 ล้านบาท ในขณะท่ี
ปี 2558 บริษัทฯ ต้องช าระภาษีเงินได้จ านวน 99 ล้านบาท เป็นผลมาจากที่กรมสรรพากรได้มีการเรียกช าระภาษีเงินได้จากทุก
กิจการที่มีการส่งเสริมการลงทนุโดยการค านวณก าไรที่มาจากกิจการที่มีการสง่เสริมการลงทนุ ซึ่งในที่สดุแล้วคดีความได้ไปถึง
ขัน้ตอนของศาลฎีกาตดัสินเป็นท่ีสิน้สดุให้กิจการที่มีการสง่เสริมการลงทนุต้องช าระภาษีเพิ่มขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องช าระภาษี
เงินได้เพิ่มขึน้ประมาณ 102 ล้านบาท รวมทัง้ความผนัแปรของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศก็เป็นอีกปัจจยัที่สง่ผลกระทบ
ตอ่ผลก าไรของบริษัทฯ เช่นกนั 

ส าหรับก าไรต่อหุ้นในปี 2559 คิดเป็น 0.23 บาทต่อหุ้น ค านวณโดยหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก
จ านวน 913.45 ล้านหุ้น 

ในสว่นของงบดลุ ณ สิน้ปี 2559 มีสนิทรัพย์รวม 8,625 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,412 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบั
สนิทรัพย์รวมในปีที่ผา่นมา จ านวน 7,213 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากการลงทนุเพิ่มขึน้ในที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 1,122 
ล้านบาท โดยเพิ่มการลงทนุในฟาร์มเลีย้งเป็ด โรงฟักไข่ และขยายกิจการออกไปส าหรับธุรกิจผลติอาหารแปรรูป ซึ่งโรงงานตัง้อยู่
ในพืน้ที่ของ บจก.ฟู้ ด ซิตี ้(บริษัทย่อย) อีกทัง้ มีการเพิ่มขึน้ของเงินสดส าหรับเตรียมพร้อมลงทนุเพื่อรองรับการขยายกิจการของ
บริษัทฯ ด้วย 

ประธานขอให้ นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช กรรมการผู้จดัการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานเพิ่มเติมในสว่นการลงทนุใน
ประเทศไทยตอ่ที่ประชมุ 

นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช รายงานสรุปผลการด าเนินงานสว่นการลงทนุในประเทศไทย ปี 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

 ฟาร์ม K1: ตัง้อยู่ที่จงัหวดัสระแก้ว บริษัทฯ ได้ซือ้ฟาร์มเลีย้งเป็ดต่อจากเจ้าของเดิม ซึ่งสามารถเลีย้งเป็ดได้ประมาณ 
1.1 ล้านตวัตอ่ปี  

 โรงฟัก 2: ตัง้อยู่ที่จังหวัดระยอง มีก าลงัการผลิตปีละประมาณ 8-9 ล้านตัว โดยเป็นโรงฟักแห่งที่สองของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีโรงฟักแห่งแรกตัง้อยู่ที่จงัหวดัเพชรบรูณ์ โรงฟัก 2 มีก าลงัการผลิตร้อยละ 44 ของโรงฟัก 1 บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะเพิ่ม
จ านวนเป็ดให้มากขึน้เพื่อสง่ตอ่ไปยงัโรงเชือดได้ตามความต้องการของตลาด 
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 บจก.ฟู้ด ซิตี้: ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตอาหารแปรรูปขึน้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งใช้
วตัถดุิบจากเป็ดมาท าอาหาร เช่น นกัเก็ตเป็ด เป็ดคาราเกะ เบอร์เกอร์เป็ด ลกูชิน้เป็ด และอาหารพร้อมรับประทาน (ready meal) 
เป็นต้น บจก.ฟู้ ด ซิตี ้ซึ่งตัง้อยู่ที่จงัหวดัปทมุธานี เป็นผู้ด าเนินธุรกิจนี ้ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะผลิตผลิตภณัฑ์จากเป็ดที่มี
ความหลากหลาย เพื่อให้ตรงตอ่ความต้องการบริโภคของลกูค้ามากยิ่งขึน้ 

 บจก.คราวน์ อีเกิ้ล: บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) เพื่อจัดจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ อาหาร
พร้อมรับประทาน ลูกชิน้เป็ด อกเป็ดรมควัน พาสซามี่ และเป็ดย่าง เพื่อเป็นร้านค้าตัวอย่างก่อนที่จะท าแฟรนไชส์ออกขาย
ผลติภณัฑ์ตา่งๆ จากเป็ดให้กบัผู้ที่สนใจ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งช่วงเร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจ 

นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช ขอให้ นายเจอร์ราด อลัเบิร์ทเซน่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ประเทศเนเธอร์แลนด์) 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานสว่นการลงทนุเพิ่มเติมในประเทศเนเธอร์แลนด์ตอ่ที่ประชมุ 

นายเจอร์ราด อลัเบิร์ทเซน รายงานสรุปผลการด าเนินงานในสว่นการลงทนุในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

 VSE: สิง่ส าคญัที่สดุที่จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ คือ VSE คูแ่ขง่เพียงรายเดียวของบริษัทฯ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่เป็น
บริษัทในรูปแบบสหกรณ์ ก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวักนัของเกษตรกรในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่เปิดกิจการมาประมาณ 60 ปี ได้ปิด
กิจการลง หลงัจากนัน้บริษัทฯ ได้พยายามชกัชวนเกษตรกรให้สง่เป็ดมาเข้าโรงเชือดของบริษัทฯ ท าให้ก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้เป็น 2 
เทา่ จากเดิมปีละ 5 ล้านตวัเป็นปีละ 9 ล้านตวัในปัจจุบนั อีกทัง้ เนื่องจากทาง VSE มีฐานลกูค้าเดิมอยูจ่ านวนหนึง่ ซึง่ได้หนัมาซือ้
สนิค้าจากบริษัทฯ ทัง้นี ้ลกูค้าเดิมของ VSE สว่นใหญ่จะอยูใ่นประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ทีบ่ริษัทฯ ยงัไมไ่ด้เข้าไปขายสนิค้า ดงันัน้ 
นอกจากในเร่ืองของก าลงัการผลิตที่เพิ่มขึน้แล้ว บริษัทฯ ยงัสามารถเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย ซึ่งการด าเนินธุรกิจดงักล่าวได้เร่ิม
ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2559 แล้ว แตจ่ะเห็นผลประกอบการท่ีชดัเจนในปี 2560 นี ้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ซือ้เคร่ืองจกัรส าหรับตดัชิน้สว่นเป็ดในการผลิตของ VSE มาสว่นหนึ่งเพื่อเป็นการต่อขยายการ
ผลิตสินค้าที่บริษัทฯ ยงัไม่ได้ผลิต นัน่คือ ผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นจากเป็ด เพื่อรองรับลกูค้าเดิมของ VSE ประกอบกบับริษัทฯ ได้วา่จ้าง
พนกังานบางสว่นของ VSE มาด้วยเช่นกนั 

 Solar Panel: บริษัทฯ ได้ติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาโรงเลีย้งเป็ด เพื่อเป็นการลดคา่ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเลีย้ง
เป็ด ซึ่งระยะเวลาคืนทุนส าหรับโครงการนีอ้ยู่ที่ 7 ปี ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้รับเงินสนบัสนุนโครงการจากทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์อีก
ด้วย ทัง้นี ้อายกุารใช้งานของแผงพลงังานแสงอาทิตย์จะอยูท่ี่ประมาณ 20-30 ปี 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR): บริษัทฯ ได้จดัท าสญัลกัษณ์ที่มีเป็ดอยู่ตรงกลางลกูโลกตามค าขอของหน่วยงาน
ราชการท้องถ่ิน ขนาดสูง 4 เมตร ตัง้ไว้ตรงกลางวงเวียนเพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเออเมโล่ (Ermelo) ที่ตัง้ของบริษัทฯ ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นปี 2559: ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับรางวลัอนัเนื่องมาจากการคิดนวตักรรมที่ใช้ในโรงเชือด 
และการน าแผงพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ในกิจการ ประกอบกบัการมีระบบช าแหละที่ได้มาตรฐานและระบบขนสง่ที่มีความทนัสมยั 

 Kosovo: บริษัทฯ จะมีการเข้าลงทุนในประเทศโคโซโว ในธุรกิจผลิตภณัฑ์เป็ดย่าง ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมด าเนินธุรกิจได้
ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2560 ซึง่โครงการนีเ้ป็นการร่วมมือทางธุรกิจกบัประเทศเยอรมนั  

ประธานชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ในปัจจุบนัรัฐบาลของไทยได้มีการวางแผนในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในประเทศไทยในด้าน
การลงทนุอตุสาหกรรมอาหาร แสดงให้เห็นวา่สิง่ที่บริษัทฯ ก าลงัด าเนินการอยู่นัน้ เช่ือมโยงกบัเร่ืองที่รัฐบาลก าลงัให้ความส าคญั
อยู่ ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลเช่นกัน ซึ่งสิ่งที่น าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบเป็นเพียงสว่นหนึ่งของธุรกิจที่บ ริษัทฯ 
ก าลงัด าเนินงานอยู ่หากดจูากงบการเงินของบริษัทฯ จะเห็นวา่ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลง แต่เป็นการน าเงินไปลงทนุธุรกิจตา่งๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และคาดวา่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีถดัๆ ไปจะดีขึน้เป็นล าดบั 
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มีผู้ถอืหุ้นสอบถาม ดังนี ้
คุณชวลิต เจริญยิ่งวัฒนา สอบถามใน 2 ประเด็น ดงันี ้

1) การช าระภาษี BOI ของบริษัทฯ ได้ด าเนินการเสร็จสิน้แล้วหรือจะยงัมีผลต่อเนื่องในปีถัดๆ ไป 
เนื่องจากเป็นคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้อยา่งมากเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

2) รายได้ของบริษัทฯ จากการขายสนิค้าในต่างประเทศคิดเป็นสดัสว่นเทา่ไรกับรายได้จากการขาย
สนิค้าในประเทศ 
 

คุณวีระศักดิ์ วหาวิศาล ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1) ภาษี BOI ได้ด าเนินการสิน้สดุไปแล้ว เนื่องจากไมไ่ด้เป็นการใช้บงัคบัเฉพาะกบับริษัทฯ แตจ่ะใช้
บงัคบักับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทัง้หมด ดงันัน้ เมื่อศาลฎีกาตดัสินวิธีการค านวณ
ภาษีไปแล้ว จ านวนเงินที่บริษัทฯ ต้องช าระและช าระไปแล้วนัน้ถือเป็นสิน้สดุ  

2) ในส่วนของรายได้จากต่างประเทศ จากยอดขาย 8,106 ล้านบาทในปี 2559 เป็นยอดขายจาก
ตา่งประเทศ 1,194 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของยอดขายในประเทศ 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ทัง้นี ้เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ประจ าปี 2559 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี 

 

ประธานได้ขอให้ นายวีระศกัดิ์ วหาวิศาล เป็นผู้ รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

นายวีระศกัดิ์ วหาวิศาล ชีแ้จงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี 2559 พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี
บริษัทฯ ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

งบก าไรขาดทนุ  
(ณ วันสิน้งวด) 

ปี 2559 ปี 2558 ผลต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย  8,088 99.8 7,729 99.6 359 4.6 
รายได้อื่นๆ 18 0.2 30 0.4 (11) (38.6) 
รวมรายได้ 8,106 100.0 7,758 100.0 348 4.5 
ต้นทนุในการขาย (6,871) (84.8) (6,280) (80.9) (590) 9.4 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (809) (10.0) (702) (8.7) (107) 19.5 
รวมค่าใช้จ่าย (7,680) (94.7) (6,983) (90.0) (697) 10.0 
รายได้อื่นจากการลงทนุของบริษัทในเครือ 2 0.0 0 0.0 1 0.0 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 428 5.3 776 10.0 (348) (44.8) 
ต้นทนุทางการเงิน (67) (0.8) (127) (1.6) 60 (47.4) 
ภาษีเงินได้ (149) (1.8) (99) (1.3) (50) (50.1) 
ก าไรสุทธิของบริษัทฯ 213 2.6 550 7.1 (337) (61.3) 
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มีผู้ถอืหุ้นสอบถาม ดังนี ้
คุณปราโมทย์ ศุภปัญญา สอบถามใน 2 ประเด็น ดงันี ้

1) จากข้อมลูรายงานประจ าปี หน้า 110 จะเห็นว่าการลงทนุเก่ียวกบัท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ในปี 
2559 จ านวน 1,122 ล้านบาท เพิ่มมากขึน้เมื่อเทียบกับปี 2558 และจากข้อมูลประกอบงบ
การเงินจะเห็นว่าการลงทุนในเคร่ืองจกัรเพิ่มขึน้อย่างมากเช่นกนั จึงสอบถามว่าเป็นเคร่ืองจกัร
อะไร พร้อมทัง้ขอทราบสาเหตใุนการซือ้หรือการลงทนุ 

2) ในสว่นของ BOI จะเห็นได้วา่บริษัทฯ ยงัมีบตัรสง่เสริมการลงทนุอีกจ านวน 8 ใบ จากการอธิบาย
ไปก่อนหน้านี ้ยงัคงสงสยัถึงวิธีการแยกค านวณหรือค านวณรวมภาษีวา่จะสง่ผลตอ่เนื่องหรือไม ่
เนื่องจากยงัมีบตัรสง่เสริมการลงทนุที่ยงัมีผลบงัคบัใช้อยู่ 

คุณวีระศักดิ์ วหาวิศาล ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1) ส าหรับการเพิ่มขึน้ของเคร่ืองจกัร การลงทนุในประเทศไทยตามที่กรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงไป
ก่อนหน้านี ้ประกอบไปด้วยการลงทนุในฟาร์ม K1 ประมาณ 230 ล้านบาท ลงทนุในโรงฟัก 120 
ล้านบาท ลงทุนในบริษัทฯ 356 ล้านบาท และอีก 544 ล้านบาท ลงทุนใน บจก.ฟู้ ด ซิตี ้ซึ่งเป็น
โรงงานที่มีสายการผลิตและต้องใช้เคร่ืองจักรในการด าเนินการ อีกทัง้ การลงทุนในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ก็ได้มีการซือ้เคร่ืองตดัชิน้สว่นเป็ด ประมาณ 252 ล้านบาท 

2) โดยทัว่ไปบริษัทที่ขอรับการสง่เสริมการลงทนุจะด าเนินการยื่นขอบตัรสง่เสริมการลงทนุเป็นแต่
ละกิจกรรม ซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะมีบตัรส่งเสริมการลงทนุมากกว่า 1 ใบ และจะบริหารจดัการ
ด้านภาษีเอง ซึง่ในอดีตจะมีบริษัทเอกชนท่ีแยกค านวณภาษีและค านวณภาษีรวมคละกนัไปท า
ให้เกิดปัญหากบักรมสรรพากร ศาลฎีกาจึงได้มีการตดัสินให้เกิดข้อปฏิบตัิให้ทกุบริษัทค านวณ
และยื่นภาษีรวม ตามที่ได้ชีแ้จงไปแล้ววา่ในปีตอ่ๆ ไปจะไมเ่กิดปัญหาการช าระภาษีจ านวนมาก
อีกนัน้ เนื่องจากเราทราบและเข้าใจข้อปฏิบตัิในการค านวณภาษีแล้ว และจะปฏิบัติได้อย่าง
ถกูต้องตอ่ไป 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนมุตัิด้วยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2559 สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบญัชี โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 603,231,161 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 เป็นเงนิปันผล 
 

ประธานได้ขอให้ นางสาวศมิษฐา ทินนาม Group Finance Director เป็นผู้ รายงานสรุปการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงิน
ปันผล ประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ  

นางสาวศมิษฐา ทินนาม เสนอตอ่ที่ประชุมวา่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษี และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
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โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 212.84 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 182.69 
ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดวนั Record Date ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อก าหนดสทิธิของ
ผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติซึง่ต้องอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 เป็นเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท โดยก าหนดวัน
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560  โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 611,272,865 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 

ประธานได้ขอให้ นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานตอ่ที่ประชมุ 
นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ เสนอตอ่ที่ประชมุวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ครัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั รายนามดังตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

1.  นายกฤษดา  เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนที่ 4958 
2.  นางพนูนารถ  เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนที่ 5238 
3.  นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนที่ 5313 

โดยให้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดย
ก าหนดค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสที่เสนอส าหรับปี 2560 จ านวน 2,720,000 บาท (เพิ่มขึน้จากปี 2559 เป็นเงิน 
480,000 บาท) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี ้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2560 ด้วย 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี  ้ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ นายกฤษดา เลิศวนา หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ในนาม
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 เป็น
จ านวน 2,720,000 บาท โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 631,282,175 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

 



BR-AGM 2017              หน้า 8 /13 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560 
  

ประธานได้ขอให้ นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้รายงานตอ่ที่ประชมุ 
นายวุฒิพล สริุยาภิวฒัน์ เสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 และ
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระนีอ้าจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. คณุโชติ  โภควนิช   
2. คณุโจเซฟ   สเุชาว์วณิช  
3. คณุเจอร์ราด   อลัเบิร์ทเซน 
4. คณุณฐัพร   เหลอืงสวุรรณ 

โดยเมื่อเดือนตลุาคมถึงเดือนธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็ปไซต์ของ
บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลที่ เหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ
กรรมการเพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้คณะกรรมการ ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้พิจารณาตามมติที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เก่ียวกบัคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรม รวมทัง้ผล
การปฏิบตัิงานในด้านต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบคุคลแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ซึง่รายละเอียดและประวตัิ
ของกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารที่แนบสง่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืนดัประชมุแล้ว 

โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 4 ทา่น เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

มีผู้ถอืหุ้นสอบถาม ดังนี ้
คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามวา่จ าเป็นหรือไมท่ี่กรรมการที่ต้องเลอืกตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการในวาระนี ้จะต้องออก

จากห้องประชมุระหวา่งที่มีการออกเสยีงลงคะแนน 

ประธาน 
 

ชีแ้จงว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถมีข้อยกเว้นได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ ถือหุ้ น 
เนื่องจากการเดินเข้าออกจากห้องประชุมจะต้องใช้เวลาพอสมควร จึงขออนญุาตท่านผู้ ถือหุ้น
ให้กรรมการนัง่อยูใ่นห้องประชมุระหวา่งวาระ เพื่อรักษาเวลาในการด าเนินการประชมุ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติซึ่งต้องอนมุตัิด้วยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560 ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายโชติ  โภควนิช 2) นายโจเซฟ  สเุชาว์วณิช 3) นายเจอร์ราด อลัเบิร์ทเซน และ 4) 
นางณฐัพร  เหลอืงสวุรรณ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
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1) นายโชติ  โภควนิช 
เห็นด้วย 634,852,993 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) นายโจเซฟ  สเุชาว์วณิช 
เห็นด้วย 611,255,790 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.83 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย 26,568,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 630,003 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

3) นายเจอร์ราด อลัเบิร์ทเซน 
เห็นด้วย 478,174,593 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 75.05 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย 158,932,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 24.95 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 1,400,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

4) นางณฐัพร  เหลอืงสวุรรณ 
เห็นด้วย 495,909,193 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 77.71 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย 142,248,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 22.29 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 350,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 

ประธานได้ขอให้ นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้รายงานตอ่ที่ประชมุ 
นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ เสนอตอ่ที่ประชมุวา่คา่ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,280,000 บาท เท่ากับงบประมาณปี 2559 
หลงัจากได้พิจารณาความเหมาะสมประการตา่งๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
ศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ ถือหุ้นก่อนหน้านีแ้ล้ ว พร้อมทัง้น าเสนอนโยบายการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการในปี 2560 ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) 
ประธานกรรมการ 100,000 
รองประธานกรรมการ 75,000 
กรรมการ 25,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000 
กรรมการตรวจสอบ 35,000 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติซึง่ต้องอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,280,000.00 บาท 
และก าหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 638,712,393 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
งดออกเสยีง 400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจ านวนหุ้นท่ีร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

(ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองใด) 

มีผู้ถอืหุ้นสอบถาม ดังนี ้
คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี เสนอแนะให้บริษัทฯ จดัให้มีการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน (Company Visit) และให้กรรมการพิจารณา

การจดัประชมุผุ้ ถือหุ้นในวนัเสาร์หรือช่วงต้นเดือนเมษายน เพื่อไมใ่ห้ตรงกบับริษัทอื่นๆ ท่ีจดัประชมุ
ในช่วงเวลาเดียวกนั 

ประธาน รับทราบและขอรับข้อเสนอแนะดงักลา่วไว้เพื่อพิจารณาตอ่ไปตามความเหมาะสม 

คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามเก่ียวกบัการด าเนินการตามนโยบายการจ้างงานส าหรับผู้พิการ หรือการจ่ายเงินชดเชย
เข้ากองทนุคนพิการของบริษัทฯ 

คุณณรงค์ฤทธ์ิ ตันวัฒนา 
(ผู้ ช่ วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านปฏิบตัิการ) 
 

ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ไปปรึกษากับ
คู่ค้าในจังหวดันครราชสีมา ซึ่งได้รับค าแนะน าให้ไปท าสมัปทานกับสถานที่ขายสินค้าและ
บริการในตลาดชุมชนของจงัหวดันครราชสีมา ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่พกัของชาวต่างด้าว จ านวนผู้
พกัอาศยัประมาณ 3-4 พนัคน โดยบริษัทฯ ได้ประสานไปยงัเจ้าของตลาดและส านักงานจัดหา
งานพืน้ที่ให้ไปพิจารณาเกณฑ์การรับผู้พิการเข้าไปขายของในพืน้ที่ โดยเน้นผู้พิการที่มีบตัร
รับรองสิทธิผู้พิการแต่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิให้มาเข้าร่วมโครงการ มีผู้ที่สนใจมากกว่า 16 รายบริษัทฯ 
ได้พิจารณาคดัเลือกตามล าดบั และเร่ิมให้ผู้พิการเข้าไปใช้สิทธิขายของ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทัง้หมด ซึ่งสิทธิดงักล่าวจะมีระยะเวลาปีต่อ
ปี ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัคงด าเนินการต่อเนื่อง เป็นไปตามพระราชบญัญัติการพฒันาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ นอกเหนือจากการจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการซึ่งบริษัทฯ ได้รับการ
ยกเว้นจากการด าเนินการข้างต้น 

คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามความถูกต้องในส่วนของผลการนบัคะแนน ซึ่งผลคะแนนที่แสดงบนจอได้มีการรวมผล
คะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเทา่นัน้ และน าคะแนนงดออกเสยีงไปไว้สว่นท้ายสดุของตาราง ซึ่ง
แตกต่างจากหลายบริษัทที่แสดงผลคะแนนรวมทัง้ในส่วนของเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
และจ านวนบัตรเสียไปไว้ส่วนท้ายสุดของตารางทัง้หมด  ทัง้นี ้ได้มีบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง
ก าหนดช่องไมส่ง่บตัรลงคะแนนลงในตารางผลคะแนนด้วย  

คุณสวิตา ปีตะวรรณ ชีแ้จงว่าวิธีการน าเสนอตารางสรุปผลคะแนนของแต่ละบริษัทอาจจะมีความแตกต่างกนั แต่ไม่ถือ
เป็นสาระส าคญัในการนบัผลคะแนน เช่น วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จะใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน นัน่หมายความวา่บริษัทฯ จะไม่รวมจ านวนผู้ที่งด
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ออกเสียงมาเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงันัน้ เพื่อให้ง่ายต่อการรวมคะแนนและแสดงผลคะแนน
ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงน าคะแนนงดออกเสียงไปไว้สว่นท้ายสดุของตาราง  อย่างไรก็ตาม บริษัทที่
น าผลคะแนนงดออกเสียงไว้ส่วนบนของคะแนนรวม ก็จะไม่แสดงผลในช่องอัตราส่วนเช่นกัน 
เพื่อให้เห็นวา่ไมไ่ด้นบัฐานคะแนนจากผู้ที่งดออกเสยีง 

ส าหรับการแสดงผลการเก็บบตัรลงคะแนนนัน้ ขึน้อยูก่บัวิธีการเก็บบตัรลงคะแนนของแตล่ะบริษัท 
โดยปกติแล้ว การเก็บบตัรลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะนิยมปฏิบตัิ 2 รูปแบบ ส าหรับผู้ ถือหุ้น
จ านวนน้อยและมีเจ้าหน้าที่เพียงพอ บริษัทก็จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดทกุใบของทกุวาระ แต่
หลายๆ บริษัทจะใช้วิธีเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และน าผลที่
ได้มาหกัออกจากคะแนนที่เหลือ เป็นคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย ทัง้นี ้เพื่อประหยดัเวลาในการประชุม 
ซึง่เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ 2 วิธี 

คุณชรพล จันทร สอบถามใน 3 ประเด็น ดงันี ้
1) แนวโน้มการด าเนินธุรกิจในปี 2560 และมมุมองธุรกิจเก่ียวกบัเป็ด อีกทัง้ เนื่องจากในปีที่ผา่นมา
มีการแขง่ขนัสงูมาก การแขง่ขนัทางการตลาดดงักลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่ราคาเป็ดหรือไม่ 

2) ส่วนแบ่งทางการตลาดจากการผลิตสินค้าส่งขายในประเทศไทยและการผลิตสินค้าส่งออก
ตา่งประเทศ รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการสง่ออกสนิค้าไปยงัประเทศใดบ้าง 

3) บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายตลาดไปยงัประเทศเพื่อนบ้านหรือไม ่และมีมมุมองอยา่งไรในการขยาย
ธุรกิจไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่ปัจจบุนัมีก าลงัซือ้ที่เพิ่มสงูขึน้ 

ประธาน ตอบข้อซกัถามในประเด็นที่ 1 ว่าการแข่งขนัทางการตลาดยงัคงสงู แต่การแข่งขนัทางด้านราคา
อาจจะลดลงไปบ้าง ซึง่ภาพรวมทางธุรกิจในปีนีค้าดวา่จะดีขึน้ 

คุณชลชาสน์ วรวุฒจิงสถิต  
(ผู้ ช่ วยประธาน เจ้าห น้า ท่ี
บริหาร) 
 

ตอบข้อซกัถามในประเด็นท่ี 2 วา่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง
ก่อนหน้าที่ VSE จะเลิกด าเนินธุรกิจนัน้ บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศแถบยุโรปและ
เยอรมัน แต่หลงัจาก VSE เลิกด าเนินกิจการแล้ว บริษัทฯ ได้ตลาดส่งออกเพิ่มขึน้ไปยงัประเทศ
สเปน ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย และประเทศแถบตะวันออกกลาง ทัง้นี ้ปัจจุบันบริษัทฯ ใน
เนเธอร์แลนด์ส่งออกประมาณร้อยละ 75 ของยอดขายธุรกิจปลายน า้ และอีกร้อยละ 25 ขาย
ภายในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ส าหรับสว่นแบง่การตลาดในประเทศไทยนัน้ บริษัทฯ แบง่รายได้ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ ธุรกิจต้นน า้ 
เช่น การจ าหน่ายอาหารสตัว์ จ าหน่ายลกูเป็ด ให้กบัเกษตรกรคู่ค้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้
ทัง้หมด และธุรกิจปลายน า้ เช่น จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เป็ดสด เป็ดปรุงสกุ คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
รายได้ทัง้หมด ทัง้นี ้ร้อยละ 20-30 ของรายได้จากธุรกิจปลายน า้ เป็นรายได้จากการสง่ออก ซึ่งมี
ตลาดหลกัที่ประเทศองักฤษ ยโุรป และญ่ีปุ่ น 

คุณพูนเพิ่ม เอีย้วพิทยากุล สอบถามดงันี ้
1) VSE ปิดกิจการลงเนื่องจากภาวะขาดทุน บริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหาร VSE ไว้อยา่งไรบ้าง 
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2) ภาวะการแข่งขนักับประเทศฮังการีและประเทศโปแลนด์ในปัจจุบัน และบริษัทฯ มีต้นทุนที่สงู
กวา่คูแ่ขง่ในอตัราสว่นเทา่ไร 

3) ผลกระทบที่เกิดจากไข้หวดันกระบาดตอ่การท าธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
4) ขอทราบรายละเอียดการร่วมลงทนุในประเทศโคโซโว 

คุณชลชาสน์ วรวุฒจิงสถิต ชีแ้จงข้อสอบถามส่วนที่ 1 ว่าบริษัทฯ ไม่ได้ซือ้กิจการของ VSE เพียงแต่ยังมีลกูค้าและคู่ค้าของ 
VSE ที่ยงัด าเนินธุรกิจและเข้ามาท าธุรกิจตอ่กบับริษัทฯ ซึง่หลงัจากที่บริษัทฯ ได้ลกูค้าและคูค้่าของ 
VSE มานัน้ ท าให้มีการผลิตเพิ่มขึน้เป็น 2 เท่า ท าให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนแข่งขันทางการ
ตลาดได้ 

คุณเจอร์ราด อัลเบิร์ทเซน ชีแ้จงข้อสอบถามส่วนที่ 2 ว่าต้นทุนทางธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เก่ียวกับการจ้าง
แรงงาน ซึ่งทางประเทศคู่แข่งจะมีต้นทุนที่ต ่ากว่าประมาณร้อยละ 10-20 และในส่วนที่เก่ียวกับ
สาธารณปูโภคตา่งๆ นัน้ เนื่องจากประเทศคูแ่ขง่มีระเบียบท่ีไมเ่คร่งครัดนกั จึงท าให้ต้นทนุในสว่นนี ้
น้อยกว่า แต่อาจจะมีต้นทนุค่าเสื่อมราคาต่างๆ เพิ่มเข้ามาแทน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษัทฯ มี
ต้นทนุท่ีสงูกวา่คูแ่ขง่ประมาณร้อยละ 10-15 แตม่ีแนวโน้มลดลง ท าให้อยูใ่นภาวะที่แขง่ขนัได้ 

ส าหรับการระบาดของไข้หวดันกนัน้ สง่ผลกระทบต่อหลายประเทศในยโุรป ซึ่งบริษัทฯ เองก็ได้รับ
ผลกระทบในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 เช่นกนั แตไ่มม่ากนกั สามารถควบคมุสถานการณ์ได้ 

ประธาน ให้ค าชีแ้จงในส่วนของการร่วมลงทุนในประเทศโคโซโวนัน้ ขณะนีท้างบริษัทฯ ที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ก าลงัเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากยงัคงเป็นห่วงเร่ืองของกฎหมาย
ตา่งๆ ภายในประเทศโคโซโว 

คุณเกียรตศัิกดิ์ ไตรตรึงทศันา สอบถามเก่ียวกบัแผนธุรกิจในประเทศจีน 

คุณโจเซฟ สุเชาว์วณิช บริษัทฯ ได้พยายามเข้าไปท าธุรกิจในประเทศจีนมา 3 ครัง้แล้ว แตข่ณะนีบ้ริษัทในประเทศจีนยงัไม่
ตรงกบัแผนธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยงัคงหาโอกาสในการท าธุรกิจที่ประเทศจีน 

คุณเกษณี วชิรโกวิทย์ สอบถามสว่นแบง่ทางการตลาดในประเทศไทย และอนัดบัการท าธุรกิจประเภทเดียวกนั 

คุณโจเซฟ สุเชาว์วณิช บริษัทฯ ไมไ่ด้มีธุรกิจที่ใหญ่กวา่บริษัทคูแ่ขง่ แตไ่ด้พยายามที่จะขยายตวัทางการตลาดเพิ่มขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง และจากการท่ี VSE ปิดตวัลง ท าให้บริษัทฯ อยูใ่นอนัดบัท่ี 4-5 ของโลกในขณะนี ้

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม  

ประธานกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 16.00 น.  
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อนึง่ หลงัจากเร่ิมการประชมุ ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทัง้นี ้มีจ านวนผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุ ณ เวลาที่ปิดการประชมุรวมทัง้สิน้ 359 ราย นบัจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ทัง้สิน้ 640,029,954 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 70.07 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
 

 บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 

 
( นายโชติ  โภควนิช ) 

ประธานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 
 ( นางสาวศมิษฐา  ทินนาม ) 
 Group Finance Director / เลขานกุารท่ีประชมุ 
 
 
 ( นางพีระวรรณ  มาตรงามเมือง ) 
 เลขานกุารบริษัท 
 


