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นโยบายการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บรษัิทฯ ไดป้ฏบิตั ิ ตอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกัน โดย

1) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุ

2) เสนอชือ่บคุคลทีเ่หมาะสม ท าหนา้ทีก่รรมการบรษัิท 

ตามทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้ตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึไดเ้ปิดเผยสารสนเทศ
ดังกลา่ว พรอ้มเงือ่นไข ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้แลว้ 

ส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้ไมป่รากฏวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใด
เสนอวาระอืน่ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา หรอืเสนอชือ่บคุคลเป็นกรรมการบรษัิท
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การพิจารณาแต่ละวาระการประชุม

จะพิจารณาเรียงตามล าดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ)

วิธีการลงคะแนน

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุม

รับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 

เสียง  และไม่ใช้ Cumulative Voting

ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองสามารถออกเสยีง เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอื
งดออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึง่ ในบตัรลงคะแนนทีแ่จกใหโ้ดยจะมตีวัเลขก ากับวาระไว ้
ทีม่มุซา้ยบน ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องทา่นผูถ้อืหุน้นัน้ บรษัิทฯ จะบนัทกึคะแนน เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย 
หรอื งดออกเสยีง ตามความประสงคข์องทา่นผูถ้อืหุน้นัน้ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์
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การใช้บัตรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

ลงคะแนน อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้

 เห็นดว้ย (Approve) ไมต่อ้ง สง่บตัรลงคะแนน

 ไมเ่ห็นดว้ย (Not approve)
 งดออกเสยีง (Abstain)

สง่บตัร

ลงคะแนน

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามท่ีประธานในท่ีประชุมเสนอ

โดย บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนน
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การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

จะถอืวา่การลงคะแนนดงักลา่ว เป็น โมฆะ

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึง่ชอ่ง 

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากับ 

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู ่

ในกรณีทีท่า่นตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีง 

โปรดขดีฆา่ของเดมิ และลงชือ่ก ากบั ดว้ยทกุครัง้
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วิธีปฏบิตัใินการลงคะแนน

หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 
แบบท่ัวไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยและ

ไมซ่บัซอ้น

ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะให ้
ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุแทน บรษัิทไดแ้จกบัตรลงคะแนนเสยีง
เรยีงตามวาระใหผู้ถ้อืหุน้แลว้เมือ่ลงทะเบยีนเขา้ประชมุ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.
แบบทีก่ าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะ
มอบฉันทะ ทีล่ะเอยีดชดัเจน

ตายตัว

ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุแทน 
บรษัิทจะบันทกึคะแนนเสยีงแตล่ะวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบ ุการ
ลงคะแนนเสยีงไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเขา้ในระบบคอมพวิเตอร์
ลว่งหนา้ และบรษัิทไดแ้จกบัตรลงคะแนนเสยีงใหผู้รั้บฉันทะเมือ่
ลงทะเบยีนเขา้ประชมุ เฉพาะวาระทีผู่ถ้อืหุน้มไิดร้ะบคุวาม
ประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะหรอื
ระบไุวไ้มช่ดัเจน

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.
ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้
ใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้
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การแสดงความคดิเห็น / สอบถามขอ้สงสยั

• ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการแสดงความคดิเห็นหรอืสอบถามขอ้สงสัยตอ่ทีป่ระชมุ ขอใหย้กมอืขึน้ 

เมือ่ประธานฯอนุญาตแลว้ ขอใหแ้จง้ ชือ่-นามสกลุ เพือ่ประโยชน์ในการบันทกึรายงาน

การประชมุ

• ในการแสดงความคดิเห็นหรอืสอบถามขอ้สงสัย ขอใหเ้สนอเนื้อหาอยา่งกระชบัและตรง

ประเด็นกบัวาระการประชมุเพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• ทัง้นี้ หากผูถ้ือหุน้ประสงค์จะแสดงความเห็นหรือค าถามเรื่องอื่น ขอใหเ้สนอในวาระ

สดุทา้ย
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วาระที ่ 1

เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบ

จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
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วาระการประชมุ
การอนุมตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุ สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2560 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมตังิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธนัวาคม 2560

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมตักิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับ
รอบปีบญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2560 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ
บญัช ีประจ าปี 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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วาระที ่ 2

รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560

(รายละเอยีดปรากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้สมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

หากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะอนุมัติ จะตอ้งลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระการประชมุ

การอนุมตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุ สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2560 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมตังิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธนัวาคม 2560

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมตักิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับ
รอบปีบญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2560 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ
บญัช ีประจ าปี 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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วาระที ่ 3

พจิารณารบัทราบรายงาน

ผลการด าเนนิงาน

ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2560

(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 
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กจิกรรมในปี 2560 / 2017 

เปิดสาขาใหม ่8 สาขา รวมสาขาแรกในตา่งจังหวัด 
ทีเ่ดอะมอลล์ โคราช 
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กจิกรรมในปี 2560 / 2017 

เปิดสาขาใหม ่8 สาขา 
รวมสาขาแรกในตา่งจังหวัด 
ทีเ่ดอะมอลล์ โคราช 
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เปิดตวัเมนูใหม ่7 รายการ รวม โทสต์ 2 ชนดิ คากโิกร ิ2 ชนดิ ,เครือ่งดืม่ 2 ชนดิ 
และ ไอศครมีรสใหม ่ 
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เปิดตวัเมนูใหม ่7 รายการ รวม โทสต์ 2 ชนดิ คากโิกร ิ2 ชนดิ ,เครือ่งดืม่ 2 ชนดิ 
และ ไอศครมีรสใหม ่ 
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งานจัดเลีย้งทีส่งิคโปร ์และมาเลเซยี ประสบความส าเร็จดว้ยด ี(Brand Recognition)
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งานจัดเลีย้งทีส่งิคโปร ์และมาเลเซยี ประสบความส าเร็จดว้ยด ี(Brand Recognition)
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งานจัดเลีย้งทีส่งิคโปร ์และมาเลเซยี ประสบความส าเร็จดว้ยด ี(Brand Recognition)
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การจัดเลีย้งนอกสถานทีแ่ละกจิกรรมพเิศษ
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บรษัิทลงทนุในโรงงาน เครือ่งจักร ส านักงานใหญ่
และระบบสารสนเทศ
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วาระการประชมุ
การอนมุตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุ สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2560 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบัญช ี
สิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับ
รอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ
บญัช ีประจ าปี 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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วาระที ่ 4

อนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ี
สิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

(รายละเอยีดปรากฏใน สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2)

งบการเงนิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามไฟล ์
ใน CD และ ในรายงานประจ าปี  ไดผ้า่นการรับรองจากผูส้อบบญัชแีลว้ และ
ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเห็นอยา่งไมม่เีงือ่นไขตอ่งบการเงนิ  ซึง่ในงบการเงนิ
มสีาระส าคญัโดยสรปุดงันี้



25

อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 (ตอ่)

รายการสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560  (บาท) งบการเงนิรวม

สนิทรพัยร์วม 1,033,812,475

หนีส้นิรวม 101,514,478

สว่นของผูถ้อืหุน้ 932,297,997

รายไดจ้ากการขาย 723,963,348

รวมรายได้ 735,380,397

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 128,903,062

ก าไรตอ่หุน้ 0.16
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อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 (ตอ่)

ฐานะการเงนิรวม
(ลา้นบาท)

2560
% / 

ยอดขาย
2559

% / 

ยอดขาย
สดัสว่น % เพิม่ (ลด) สาเหตุ

เงนิสดและเงนิลงทนุระยะส ัน้  512 628
น าเงนิออกไปจา่ยคนืเงนิกู ้ ลงทนุเพิม่โรงงาน สาขารา้น  ส านักงาน ซือ้
ซอฟแวร์

ทีด่นิ ส ิง่ปลกูสรา้งเครือ่งจกัร 437 283
มลูคา่สาขารา้น เพิม่ขึน้ 63.4 ลบ. มทีีด่นิ สนง. เพิม่ขึน้ 27.1 ลบ. คา่กอ่สรา้ง
และตกแตง่ส านักงานใหญ ่รวม 70.1 ลบ.

สนิทรพัย ์ไมม่ตีวัตน 12.6 3.3 ซือ้ซอฟแวร์ ERP  โปรแกรมตา่ง ๆ สนับสนุน 

คา่มดัจ าสาขา 28.3 22.1 เพิม่ตามจ านวนสาขา

รายไดจ้ากการขาย 724 100% 606 100%
เพิม่จากจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 8 สาขา และรายได ้Catering เพิม่กวา่เทา่ตวั 
จาก 8.8 เป็น 19.7 ลบ.

ตน้ทนุขาย 244 33.7% 218 35.9%
สดัสว่นตน้ทนุขายตอ่ยอดขาย ลดลง เป็นผลมาจากการบรหิารวัตถดุบิดขี ึน้ 
ท าให ้ก าไรขัน้ตน้มสีดัสว่นสงูขึน้

ก าไรข ัน้ตน้ 480 66.3% 389 64.1%

Selling Expense 228 31.4% 179 29.4% 
สดัสว่นตอ่ยอดขาย เพิม่จาก 29.4% เป็น 31.4% จากจ านวนสาขาทีเ่พิม่
เนือ่งมาจาก SSSG บางสาขาหดตวั

Admin. Expense 106 14.7% 84 13.9% 
สดัสว่นตอ่ยอดขาย เพิม่ จากรายจา่ย การเป็น บมจ., การจา้งพนักงาน สนง., 
ทีป่รกึษา กม. รองรับแผนงาน 

ก าไรสทุธิ 129 17.5% 99 16.2% สดัสว่น ก าไรสทุธ ิตอ่ยอดขาย เพิม่จาก 16.2% เป็น 17.5%

ก าไรตอ่หุน้ 0.16 0.16

ก าไรตอ่หุน้ทีร่ายงาน เมือ่ปี 2559 จ านวน 0.18 บาทตอ่หุน้ แตม่กีารปรับดว้ย
จ านวนหุน้เพิม่ทนุ stock dividend จงึมกีารปรับลงจาก 0.18 บาท เป็น 0.16 
บาทตอ่หุน้
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วาระการประชมุ
วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุ สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2560 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมตังิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธนัวาคม 2560

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมตักิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบ
ปีบญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2560 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ประจ าปี 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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วาระที ่ 5

อนมุตักิารจดัสรรผลก าไร

จากการด าเนนิงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี

ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และการจา่ยปนัผล

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรอนุมัต ิตามเสนอ

หากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะอนุมัติ จะตอ้งลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและเสยีงลงคะแนน 
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กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และนโยบายการจา่ยเงนิปนัผล

ตามมาตรา 115 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั ก าหนดใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลได ้
หากบรษัิทฯ ยังมผีลขาดทนุสะสมอยู ่แมว้า่บรษัิทฯ จะมกี าไรสทุธสิ าหรับปีนัน้ๆ ก็ตามและบรษัิทฯ 
ตอ้งส ารองเงนิตามกฎหมายในจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอด
ขาดทนุสะสมยกมา (หากม)ี จนกวา่ทนุส ารองตามกฎหมายจะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบยีน 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไร
สทุธจิากภายหลังหกัภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล และเงนิส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทฯ โดยการจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่
กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร

วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธ ิไดร้บัปนัผล (Record Date) 8 พฤษภาคม 2561

วนัจา่ยปนัผล 24 พฤษภาคม 2561
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การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนนิงานและจา่ยเงนิปนัผล

รายละเอยีดการจา่ยปนัผล 2560 2559

ทนุจดทะเบยีน (บาท) 81,562,500 72,500,000

ตอ้งท าส ารอง 10% ของทนุจด ฯ 8,156,250 7,250,000

กอ่นสิน้ปี ม ีส ารอง (บาท) 7,250,000 7,250,000

ตอ้งส ารองเพิม่ (บาท) 906,250 --

จ านวนหุน้ (ทีไ่ดร้ับปันผล) 815,623,561 725,000,000

รวมเงนิปันผลจา่ย  122,343,534.15
83,837,480 บ.+ 9,062,500 บ. 

ตาม มลูคา่หุน้

เงนิปันผลตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้ โดยใชจ้ านวนหุน้ ณ สิน้ปี) 0.15 0.13

ก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ  129,179,191 99,094,739

สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผลโดยใชจ้ านวนหุน้ ณ สิน้ปี) 94.70% 93.75%

ก าไรสทุธจิากงบการเงนิรวม  128,903,062 98,621,665
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ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการ

ผลด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 และการจา่ย

ปันผล ดงันี ้

1. อนุมัตจิัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีใหเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวนทัง้สิน้ 906,250 

บาท ซึง่จะท าใหท้นุส ารองของบรษัิทฯ เป็นจ านวน 8,156,250 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ซึง่ครบตามจ านวนทีก่ฎหมายก าหนด

2. อนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ 122,343,534.15  บาท (หรอืคดิเป็น

อัตราหุน้ละ 0.15 บาท)
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วาระการประชมุ

การอนุมตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุ สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2560 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมตังิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ วันที ่31
ธนัวาคม 2560

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมตักิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับ
รอบปีบญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2560 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ
บญัช ีประจ าปี 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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วาระที ่ 6

อนมุตักิารเลอืกต ัง้กรรมการ

แทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิาร

เลอืกต ัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหนึง่ 



34

6.1) นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

6.2) นายววิัฒน ์ กนกวัฒนาวรรณ* รองประธานกรรมการบรษัิท 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

6.3) นายแมท่ัพ ต. สวุรรณ* กรรมการ  / กรรมการผูจั้ดการ

* กรรมการผูม้อี านาจ

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 3 ทา่น และเสนอแตง่ต ัง้ใหม่
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ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ  และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี 

สญัชาติ ไทย

การศกึษา - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสตูรกรรมการ - ประกาศนยีบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)

การถอืหุน้ในบรษัิท 562,500 หุน้ หรอื 0.07% ณ 10 มกราคม 2561

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี  

ประสบการณ์การท างาน

2557 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง)

2536 – 2557 ผูจ้ัดการโรงงาน บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง) 

ความสมัพันธก์บัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้  : ไมม่ี

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการ อืน่ ทีป่รกึษา บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหม้คีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท  - ไมม่-ี

การเขา้ประชมุในปีทีผ่า่นมา (ครัง้) กรรมการบรษัิท 7 / 7 , กรรมการตรวจสอบ 4 / 4, กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 / 3

นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ 
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ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ กรรมการบรษัิท

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการบรษัิท

อายุ 63 ปี

สญัชาติ ไทย

การศกึษา ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลัยเคนตั๊กกี ้ สหรัฐอเมรกิา

การถอืหุน้ในบรษิทั 4,275,000 หุน้ หรอื 0.52% ณ 10 มกราคม 2561

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี  

ประสบการณ์การท างาน

2522 – ปจัจบุนั กรรมการ และประธานบรหิาร บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง)

ปจัจบุนั กรรมการ บจ. โอคนิอส (ธรุกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง)

ปจัจบุนั กรรมการ บจ. เจา้พระยาหอ้งเย็น (ธรุกจิใหเ้ชา่ทีด่นิ)

ปจัจบุนั กรรมการ บจ. ทักษิณสมทุร (ธรุกจิใหเ้ชา่ทีด่นิ)

ปจัจบุนั กรรมการ บจ. ลกูหลานเจรญิ (ธรุกจิอาหาร)

ปจัจบุนั กรรมการ บจ. อตุสาหกรรมอาหารกนกธร (ธรุกจิอาหาร)

นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ
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ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อื

หุน้

บดิา นางสาวกลุพัชร์ กนกวฒันาวรรณ ผูถ้อืหุน้ใหญ ่กรรมการ 

และรองกรรมการผูจ้ัดการ, บดิา นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ ผูถ้อืหุน้ใหญ ่กรรมการ และ

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / 

ผูบ้รหิารในกจิการอืน่

กรรมการ และประธานบรหิาร บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง)

กรรมการ บจ. โอคนิอส (ธรุกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง), บจ. เจา้พระยาหอ้งเย็น 

(ธรุกจิใหเ้ชา่ทีด่นิ), บจ. ทกัษิณสมทุร (ธรุกจิใหเ้ชา่ทีด่นิ), บจ. ลกูหลานเจรญิ (ธรุกจิ

อาหาร), บจ. อตุสาหกรรมอาหารกนกธร (ธรุกจิอาหาร)

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหม้คีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั :

- ไมม่-ี

การเขา้ประชุมในปีทีผ่า่นมา (คร ัง้) กรรมการบรษัิท 7 / 7, กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 / 3

นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ (ตอ่)
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ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ กรรมการบรษิทั

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการบรษัิท  

อาย ุ 44

สญัชาติ ไทย

การศกึษา - ปรญิญาโท ออกแบบผลติภณัฑ ์Pratt Institute ประเทศสหรัฐอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน School of Visual Arts, นวิยอรค์, ประเทศสหรัฐอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ วทิยาลัยเซนตโ์ทมสั อควนิาส ประเทศสหรัฐอเมรกิา

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนยีบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย หลักสตูร  Director Accreditation Program (DAP)

การถอืหุน้ในบรษิทั 239,793,750 หุน้ หรอื 29% ณ 10 มกราคม 2561

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี

2553 - มนีาคม 2559 - ปจัจบุนั   กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ บจ. - บมจ. อาฟเตอร์ ยู

2558 – ปจัจบุนั      กรรมการ  บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม

2559  - ปจัจบุนั กรรมการ  บจ. เอ็มแอนดเ์อม็ 2007

2547 - ปจัจบุนั กรรมการ  บจ. พรมีา พับบลชิชงิ (ธรุกจิสิง่พมิพ)์

ความสมัพนัธก์บั  ผูถ้อืหุน้ ญาต ิผูถ้อืหุน้ใหญ ่และ ผูบ้รหิาร (นางสาว กลุพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ และ นาย มลิล์ กนกวัฒนาวรรณ)

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหม้คีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั - ไมม่ ี–

การเขา้ประชุมในปีทีผ่า่นมา (คร ัง้) : กรรมการบรษัิท 7 / 7 

นายแมท่ัพ ต. สวุรรณ
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วาระการประชมุ

การอนมุตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุ สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2560 วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมตังิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัช ี
สิน้สดุ วันที ่31 ธนัวาคม 2560

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมตักิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ส าหรับรอบ
ปีบญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2560 และการจา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ประจ าปี 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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วาระที ่ 7

อนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561

อนุมตั ิ

หากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิ จะตอ้งลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
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วาระที ่7 อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ (ตอ่) 

เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท ประจ าปี 2561 เป็นจ านวน
ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท โดยใหจ้า่ยในรปูคา่ตอบแทนรายไตรมาสในอตัราเดยีวกบัปี 2560 และจา่ย
ในรปูคา่เบีย้ประชมุเฉพาะกรรมการอสิระส าหรับการประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยจะมกี าหนดการ
จา่ยคา่เบีย้ประชมุดังกลา่วตัง้แตก่ารประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่6 /2561 เป็นตน้ไป ในอตัรา 
10,000 บาท/คน/ครัง้ 

คา่ตอบแทนกรรมการรายไตรมาส ประจ าปี 2561 (เสนอ) ประจ าปี 2560

ประธานกรรมการบรษัิทฯและกรรมการอสิระ 45,000 บาท/คน/ไตรมาส 45,000 บาท/คน/ไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 35,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการอสิระ 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 25,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ไมม่ี ไมม่ี

คา่เบีย้ประชมุกรรมการ ส าหรับการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่6 /2561 เป็นตน้ไป

ต าแหนง่ ประจ าปี 2561 (เสนอ) ประจ าปี 2560

กรรมการอสิระ 10,000 บาท/คน/ครัง้ ไมม่ี
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วาระที ่ 8

อนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี

และการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีาก
บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัช ีของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุวันที ่
31 ธันวาคม 2561  และการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงนิไม่
เกนิ 1,700,000 บาท  

หากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิ
จะตอ้งลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระที ่ 8 อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละการก าหนดคา่ตอบแทน

ผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2561 (ตอ่)

(1)  นางสาวสมุาล ี รวีราบัณฑติ
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3970

(เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เป็นเวลา 4 ปี)  และ / หรอื

(2) นางสาวมณี   รัตนบรรณกจิ 
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313

(เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เป็นเวลา 1 ปี) และ / หรอื

(3) นางสาววไิลลักษณ ์ เลาหศรสีกลุ
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่6140

(ไมเ่คยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ) 

และก าหนดคา่สอบบัญชขีองบรษัิท ฯ และบรษัิทยอ่ย รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 1.7 ลา้นบาท (รวมการตรวจสอบบรษัิท 

ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ) โดยไมร่วมคา่บรกิารอืน่ ๆ (Non-audit services) และ

คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ซึง่เพิม่ขึน้จากคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชใีนปี 2560 เป็นจ านวน  

120,000 บาท เนือ่งจากขอบเขตของการตรวจสอบบัญชทีีเ่พิม่มากขึน้

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

(Audit fee)

เสนอ ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ

31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรับรอบปีบญัช ีสิน้สดุ 

31 ธนัวาคม 2560 

คา่สอบบญัชขีองบรษัิทฯ จ านวนไมเ่กนิ 1,700,000 บาท จ านวนไมเ่กนิ 1,580,000 บาท
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วาระการประชมุ

การอนุมตั ิ คะแนนเสยีงทีต่อ้งการ

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุเพือ่ทราบ วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุ สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่3
รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 
2560

วาระเพือ่ทราบ

วาระที ่4
อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบัญช ีสิน้สดุ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่5
อนุมัตกิารจัดสรรผลก าไรจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ
ส าหรับรอบปีบัญช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และการ
จา่ยปันผล

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่6
อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ

คะแนนเสยีงขา้งมาก 
และเป็นการเลอืกตัง้รายบคุคล 

วาระที ่7 อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ 2 ใน 3

วาระที ่8
อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2561

คะแนนเสยีงขา้งมาก

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ไมม่กีารเสนอวาระ)



นโยบายการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บรษัิทฯ ไดป้ฏบิตั ิ ตอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกัน โดย

1) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุ

2) เสนอชือ่บคุคลทีเ่หมาะสม ท าหนา้ทีก่รรมการบรษัิท 

ตามทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้ตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึไดเ้ปิดเผยสารสนเทศ
ดังกลา่ว พรอ้มเงือ่นไข ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้แลว้ 

ส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้ไมป่รากฏวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใด
เสนอวาระอืน่ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา หรอืเสนอชือ่บคุคลเป็นกรรมการบรษัิท
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ตอบขอ้ซกัถาม (ถา้ม)ี

ขอขอบพระคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีม่ารว่มประชมุ
ขอใหท้กุทา่น เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพ


