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บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2561 

 
ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00  น.  ณ ห้องพาวิลเล่ียน บีซีดี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ

แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ (ศรีนครินทร์) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 61 ราย จ านวนหุน้ 59,797,235 หุน้ และผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
54 ราย จ านวนหุน้ 218,043,101 หุน้ รวมผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งส้ินท่ีเขา้ร่วมประชุม 76 คน จ านวน
หุ้นท่ีถือรวมกนั 277,840,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.27 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ ครบเป็น
องคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ปัจจุบนัหุ้นท่ีเรียก
ช าระแลว้ของบริษทัฯ มี 329,704,014 หุน้ ดงันั้น 1 ใน 3 คือ 109,901,338 หุน้ โดยมีคุณบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา 
ประธานกรรมการบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม  

คุณบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงเป็นปีแรกหลงัจากจดทะเบียนควบบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 และมอบหนา้ท่ี
ให ้ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์กรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูด้  าเนินการประชุม ตามวาระการประชุมต่อไป 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์กรรมการผูอ้  านวยการ แนะน ากรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูเ้ป็นสักขีพยานการนบัคะแนน ดงัน้ี 

กรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย เขา้ร่วมประชุม 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด) 

  1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  2) นายก าธร พูนศกัด์ิอุดมสิน รองประธานกรรมการ 
  3) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  4) นายสุชยั รัตนเจียเจริญ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
  5) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์ กรรมการผูอ้  านวยการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
  6) นายก าธร ตติยกวี กรรมการ 
  7) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั  กรรมการ 
  8) นายบุญชยั โชควฒันา  กรรมการ 
  9) นายเวทิต โชควฒันา กรรมการ 
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10) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
11) ดร.กุลภทัรา สิโรดม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
12) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
13) ศ.ดร.วสิิฐ จะวะสิต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
14) นายสาโรช ชยาววิฒัน์กุล กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษทัฯ ลาประชุม 1 ท่าน เน่ืองจากติดภารกิจท่ีต่างประเทศ 
ท่านผูห้ญิงองักาบ บุณยษัฐิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม 
1) นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และเลขานุการบริษทั 
2) นายวสันต ์บุญสัมพนัธ์กิจ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการลงทุน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากบริษทั ส านกังาน  อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม 
เพื่อตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้เก่ียวกบังบการเงิน 

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 

ผูเ้ป็นสักขีพยานการนบัคะแนน จากบริษทั ชมพูและเพื่อน จ ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ เขา้
ร่วมประชุม เพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ รวมทั้งการนบั
องคป์ระชุมของผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีเพื่อความโปร่งใสและการสร้างความมัน่ใจแก่ผูถื้อหุน้ 

นายธนากร เทวะผลิน ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2560 นั้น 
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบแล้ว โดยผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 

และบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2561 มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2561 ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ  

ล าดบัต่อมา ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์มอบหมายให ้คุณสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการบริษทั ช้ีแจง
ถึงวธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงของการประชุมผูถื้อหุน้ 
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คุณสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการบริษทั กล่าวช้ีแจง การออกเสียงลงคะแนนของการประชุมคร้ัง
น้ี ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีมีหรือท่ีไดรั้บมอบฉันทะมา โดยถือวา่หุ้นหน่ึงมีหน่ึง
คะแนน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41. 

การลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ
หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกป้ายลงทะเบียน เพื่อลงมติในวาระดงักล่าว กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ยกป้าย
ลงทะเบียนจะถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

กรณีท่ี 2 ผูม้าประชุมท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 

- แบบมอบฉนัทะแบบ ก.  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเอง 

- แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีท่ีผูม้อบฉันทะก าหนดการออกเสียงไวล่้วงหน้าในแต่ละ
วาระนั้น บริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงไวเ้รียบร้อยแลว้ ผูม้าประชุมท่ีได้รับมอบฉนัทะ
ไม่ตอ้งออกเสียง เวน้แต่กรณีท่ีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงใน
ระเบียบวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ก็ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงในหอ้งประชุมได้
ตามท่ีเห็นสมควรเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบมอบฉนัทะแบบ ค.   เป็นการมอบฉนัทะเฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างชาติท่ีแต่งตั้งให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมีวิธีการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือ หากผูม้อบฉนัทะ
ไดอ้อกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ก็ไม่ตอ้งลงมติในหอ้งประชุม 

วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ ก าหนดให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียง
ในทุกกรณี (เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง) และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเม่ือจบวาระ
น้ี โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด    

วาระอ่ืนๆ ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายลงทะเบียน เจา้หน้าท่ีจะแจกบตัร

ลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียนและระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนนและ
เก็บบตัรลงคะแนนทนัที เพื่อน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้  

ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความจ าเป็นตอ้งกลบัก่อนการประชุมแลว้เสร็จ ขอใหผู้ถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะส่งบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีดว้ย 



 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 
 

  
14 

 

กติกาการนบัคะแนนเสียง 

บริษทัฯ ใช้ระบบบาร์โคด้ในการนับคะแนนเสียง การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียง 
และ/หรือบตัรเสีย แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและผูถื้อหุน้ท่ี
มอบฉนัทะ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกไวล่้วงหนา้ การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 

กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกวา่ 1 ช่อง หรือ มีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนน
โดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น 

กรรมการบริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกวาระ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ให้เป็นไป
ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ  

ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม ขอใหย้กมือและซกัถามไดใ้นวาระนั้น ๆ 

ต่อจากนั้น ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์ไดด้ าเนินการประชุมตามวาระการประชุมท่ีแจง้ในหนงัสือนดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561  

ก่อนพิจารณาวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ 
เพิ่มอีก 7 คน ท าใหมี้จ านวนหุน้รวม 277,987,644 หุน้ 

วำระที ่1 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และสรุปผล
การด าเนินงาน พร้อมการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ในรอบปี 2560 ไดป้รากฏอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบแผ่นบนัทึกขอ้มูล 
(CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมเรียบร้อยแลว้ โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) หรือ TFMAMA จดัตั้งข้ึนจากการควบรวมบริษทั
ระหว่าง TF และ PR เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 

จากการควบรวมบริษทัดงักล่าว ท าให้บริษทัฯ รับมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบของทั้ง 2 บริษทั โดยถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงไม่ไดท้  าให้โครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงไป ยงัคงไวซ่ึ้งธุรกิจเดิมของทั้ง 2 บริษทั และส่งผลใหบ้ริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี 
จ  ากดั (มหาชน) หรือ PB เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในการจดัท างบการเงินรวม (Consolidated) 
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ดังนั้น บริษทัฯ จึงน าเสนอข้อมูลงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพื่อแสดงการเปรียบเทียบ ถึงแมว้า่บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึน

ภายหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ก็ตาม 

ผลการด าเนินงานปี 2560 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ านวน 2,853.49 ลา้นบาท ลดลง 0.62% 

โดยมีรายไดจ้ากการขาย จ านวน 21,630.95 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2.30% เป็นการเพิ่มข้ึนจากการขายในประเทศ 

1.03% และเพิ่มข้ึนจากการขายต่างประเทศ 8.84% รายไดจ้ากการขายท่ีเพิ่มข้ึนมาจาก 

ผลิตภณัฑ์บะหม่ีและอาหารก่ึงส าเร็จรูป เพิ่มข้ึน 4.01% โดยขายในประเทศ เพิ่มข้ึน 2.45% ซ่ึงมี

การออกรสชาติใหม่ ในช่วงปลายปี 2559 และวางจ าหน่ายครบทุกช่องทางในช่วงตน้ปี 2560 ไดแ้ก่ มาม่า

เส้นเล็กรสตม้ย  าแบบถว้ย มาม่าโจ๊กรสตม้ย  ากุง้แบบถว้ย และมาม่าขา้วตม้รสหมูสับกระเทียมพริกไทยแบบ

ถว้ย และในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 มีการออกรสชาติใหม่ ไดแ้ก่ มาม่าบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปรสกระเพราแซบ

แห้งแบบซองและแบบถ้วย  และขายต่างประเทศ เพิ่มข้ึน 8.19% ซ่ึงเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมด้าน

การตลาดและการส่งเสริมการขายร่วมกบัตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ ท าใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นท่ี

รู้จกัและยอมรับในตลาดโลกมากข้ึน 

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ลดลง 1.58% เป็นผลมาจากตลาดมีการแข่งขนักนัมากข้ึน มีผูข้ายรายใหม่ๆ เขา้

มาในตลาดมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ รวมถึงการจดัท าโฆษณาและรายการ

ส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มยอดขายและกระจายสินคา้ใหท้ัว่ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน 

ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ประกอบดว้ย สินคา้กลุ่มขนมปัง บรรจุภณัฑ์ น ้ าผลไม ้และอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 6.31% 

โดยเพิ่มข้ึนในส่วนของบรรจุภณัฑแ์ละน ้าผลไม ้

ในส่วนของตน้ทุนขาย มีจ านวน 14,354.55 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 2.76% เน่ืองจากการใชว้ตัถุดิบและ

บรรจุภณัฑ์ในการผลิตเพิ่มข้ึนตามยอดขาย เม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายได้จากการขาย 

เท่ากบั 66.36% ซ่ึงสูงข้ึน 0.29% 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจ านวน 3,611.50 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 5.19%  ค่าใช้จ่ายท่ี

เพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีสูงข้ึนตามจ านวนพนกังานและฐานเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึน 

และมีค่าใช้จ่ายจากการควบรวมกิจการ รวมถึงราคาน ้ ามนัท่ีใช้ในการขนส่งสินคา้เพิ่มข้ึน และยงัมีการจดั

รายการส่งเสริมการขาย โฆษณาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สินคา้เขา้ถึงผูบ้ริโภคอย่างทัว่ถึง อย่างไรก็ตามอตัรา

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดจ้ากการขายอยูท่ี่ 16.70% ซ่ึงเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ย 
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ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม จ านวน 29,423.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 7.83% มีหน้ีสินรวม จ านวน 3,705.96 

ลา้นบาท ลดลง 6.77% มีส่วนของผูถื้อหุ้น จ านวน 25,717.21 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 10.32% และมีมูลค่าหุ้นตาม

บญัชี อยูท่ี่ 78.00 บาทต่อหุน้ เพิ่มข้ึน 7.30 บาทต่อหุน้ 

ภายหลงัการควบรวมกิจการ บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ตามท่ี TF และ PR ได้

ยื่นขอรับรองไวทุ้กประการ และบริษทัฯ ไดแ้จง้ยืนยนัต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต เพื่อใช้สิทธิสถานะการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ต่อเน่ืองจาก TF และ PR 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม  

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

ก่อนพิจารณาวาระท่ี 2 มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ 

เพิ่มอีก 6 คน ท าใหมี้จ านวนหุน้รวม 278,002,137 หุน้ 

วำระที ่2 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 112 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37. ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปี ณ 

วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณา

อนุมติั 

งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี  2560 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแส

เงินสดรวม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 (วนัจดทะเบียนควบบริษทั) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 พร้อมหมายเหตุประกอบงบ

การเงินเฉพาะกิจการ จดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 4799 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั และไดผ้า่นการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษทัฯ แลว้วา่ถูกตอ้ง รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้  
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โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยร์วม 29,423.17  ลา้นบาท 16,290.01  ลา้นบาท 

หน้ีสินรวม 3,705.96  ลา้นบาท 2,011.02  ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 25,717.21  ลา้นบาท 14,278.99  ลา้นบาท 
   

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม 

ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับรอบระยะเวลา 

ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 

(วนัจดทะเบียนควบบริษทั) 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

รายไดร้วม 22,006.16  ลา้นบาท 2,790.78  ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิ * 2,853.49  ลา้นบาท 480.93  ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ * 8.65  บาท/หุน้ 1.46  บาท/หุน้ 

* ก าไรสุทธิและก าไรสุทธิต่อหุ้น ในส่วนงบการเงินรวม หมายถึง ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

รายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 หนา้ 99 - 184  

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

ค าถาม คุณก าจร อรุณวิไลรัตน์ สอบถามว่า งบการเงินเฉพาะกิจการท าไมก าไรน้อย แต่งบการเงินรวม

ก าไรสูง 

ค าตอบ คุณสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ช้ีแจงว่า งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นรอบระยะเวลา

ตั้ งแต่วนัท่ีจดทะเบียนควบบริษทั คือ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รวม

ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนคร่ึง แต่งบการเงินรวม บริษทัฯ จดัท าเสมือนควบรวมทั้งปี หรือ 12 

เดือน จึงท าใหง้บการเงินรวมแสดงค่ามากกวา่งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงินประจ าปี 2560 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ 

ประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 278,002,137 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 278,002,137 100.0000 

ก่อนพิจารณาวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ 
เพิ่มอีก 3 คน ท าใหมี้จ านวนหุน้รวม 278,044,280 หุน้ 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2560 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 46. ก าหนดให้

บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไร คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้

เป็นคร้ังคราวและรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยจดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีบนงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 (วนัจดทะเบียนควบบริษทั) ถึงวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ รวม 480.93 ล้านบาท และสืบเน่ืองจาก

บริษทัฯ เกิดจากการควบรวมกิจการ เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ดงันั้น การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 จะ

พิจารณาจากผลการด าเนินงานรวมทั้งปี ซ่ึงมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ รวม 2,381.76 ลา้นบาท 

เห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 3.61 บาท รวมเป็นเงิน 1,191.73 ลา้น

บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.04 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล  ส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรกไปแลว้ เม่ือวนัศุกร์

ท่ี 15 กันยายน 2560 ในอตัราเทียบเท่าหุ้นละ 1.98 บาท รวมเป็นเงิน 654.31 ล้านบาท ดังนั้นเงินปันผล

ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 จะจ่ายไดอี้ก หุ้นละ 1.63 บาท จ านวนหุ้น 329,704,014 หุ้น รวมเป็น

เงิน 537.42 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 412.13 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสะสม

ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดรั้บ

เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทว ิ
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2) เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงิน 125.29 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสะสม

ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บ

เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทว ิ

3) ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัจนัทร์ท่ี 7 พฤษภาคม 

2561 

4) ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

บริษทัฯ ไม่ตั้งส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากตั้งส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

(ส าหรับปี 2560 เป็นปีแรกในการเสนอจ่ายเงินปันผล จึงไม่มีขอ้มูลแสดงการเปรียบเทียบ) 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

ค าถาม คุณทรรศณี แสนสุขโสภา สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น่าจะ

สะทอ้นผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริง ควรจะจ่ายจากงบการเงินรวมเน่ืองจาก 

TFMAMA เป็น Flagship Company หรือ Holding Company เพราะไดค้วบรวมบริษทั TF และ PR 

รวมถึงยงัมีบริษทัย่อยและบริษทัร่วมอ่ืนดว้ย ซ่ึงก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2560 มีก าไร

สุทธิต่อหุ้น 8.65 บาท การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บเงินปัน

ผลนอ้ยไปประมาณหุน้ละ 0.72 บาท และเดิม PR ถือหุน้ใน PB ประมาณร้อยละ 37 รวมกบั TF ซ่ึง

ถือหุ้น PB ประมาณร้อยละ 10 ปัจจุบนั TFMAMA เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ใน PB ถือหุ้นประมาณ

ร้อยละ 47 แลว้ในปี 2560 PB จ่ายเงินปันผล 2 คร้ัง รวมแลว้เป็นเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท โดย 

TFMAMA ไดรั้บเงินปันผลมาคิดเป็นเงินประมาณ 316 ลา้นบาท และในอดีต PR เม่ือไดรั้บเงิน

ปันผลรับมาจาก PB ก็จะน ามาจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งจ  านวน การควบรวมกิจการ ควรจะท าให้

ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ดีข้ึน หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ไม่ควรจะต ่าไปกวา่เดิม ขอความกรุณาให้ปรับ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ 

ค าตอบ คุณสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากปีน้ีเป็นปีแรกหลงัจากการควบรวม

บริษทั ซ่ึงในส่วนของ TF เดิมเคยจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัการควบรวมบริษทัไดมี้การเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่

เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงผูถื้อหุ้นได้เพิ่มข้ึนใน

ส่วนน้ีร้อยละ 10 ส่วนของ PR จะเหมือนเดิม และเงินปันผลรับจาก PB เม่ือ TFMAMA ไดรั้บก็จะ

บนัทึกเขา้มาในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจ่ายเงินปันผลตามนโยบายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของ

ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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ค าถาม คุณทรรศณี แสนสุขโสภา สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดจึงไม่จ่ายจากงบการเงินรวม เพราะยงัมี

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมอ่ืนดว้ย ไม่ใช่เฉพาะ PB บริษทัเดียว เม่ือน าเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นไป

ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจแลว้ไดรั้บผลตอบแทนกลบัมา ก็ควรจะสะทอ้นผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง

กลบัมาท่ีผูถื้อหุ้น เพราะถา้งบการเงินรวมมีผลก าไรสูงกวา่งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากบัวา่ผูถื้อ

หุน้จะไดเ้งินปันผลนอ้ยลง 

ค าตอบ คุณสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ช้ีแจงว่า ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ หาก

บริษทัฯ ไปลงทุนและไดรั้บเงินปันผลรับกลบัมา ก็จะน ามาจ่ายเป็นเงินปันผลจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น

อยูแ่ลว้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

คุณพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ เน่ืองจากปีน้ีเป็นปีแรกของการ

ควบรวม ดงันั้นก่อนการควบรวมได้มีการแถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว ซ่ึงเดิม TF 

จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เพื่อ

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นหลงัการควบรวมได้เปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค าถาม คุณสุธรรม ธีระวฒันชยั สอบถามวา่ ตามท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้สนอความเห็นเร่ืองการจ่ายเงินปันผลจาก

งบการเงินรวม น่าจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

ค าตอบ คุณพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ส าหรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ รับไวพ้ิจารณาต่อไป 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2560 

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ตามท่ี

เสนอ 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 277,878,384 99.9403 

ไม่เห็นดว้ย 165,896 0.0597 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 278,044,280 100.0000 
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วำระที ่4 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.

2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17. ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง 

ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้

ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัสัดส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผูอ้อกไปนั้นจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงเป็นปีแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษทัฯ มี

กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระโดยการจบัสลาก จ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์  กรรมการผูอ้  านวยการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

2) นายเวทิต โชควฒันา  กรรมการ 

3) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

4) ดร.กุลภทัรา สิโรดม  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5) ท่านผูห้ญิงองักาบ บุณยษัฐิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

และเน่ืองจากดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ พน้จากต าแหน่งตามวาระ จึงขอเชิญคุณสุชยั รัตนเจียเจริญ 

รองประธานกรรมการบริษทั เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุม 

คุณสุชัย รัตนเจียเจริญ แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 

2560 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นชอบตามการพิจารณาของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดก้ลัน่กรองถึงคุณสมบติัของกรรมการเป็นรายบุคคล 

โดยพิจารณาจากความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ

บริษทัฯ และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ประสบการณ์และการปฏิบติังานใน

ต าแหน่งกรรมการท่ีผา่นมา รวมถึงคุณสมบติัท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เห็นควรให้น าเสนอช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์นายเวทิต โชควฒันา นางสาวพจนา พะเนียง

เวทย ์ดร.กุลภทัรา สิโรดม ท่านผูห้ญิงองักาบ บุณยษัฐิติ โดยมี ดร.กุลภทัรา สิโรดม และท่านผูห้ญิงองักาบ 

บุณยษัฐิติ เป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษทัฯ มาแลว้ 6 เดือน โดยมีคุณสมบติั

สอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของบริษทัฯ  
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อน่ึง ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้าง

หุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ  ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ี

ประกอบกิจการสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง จึงขอแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนท่ีจะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ 

วา่กรรมการบางท่านท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งในการประชุมคร้ังน้ี เป็นกรรมการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ

อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ คือ นายเวทิต โชควฒันา ด ารงต าแหน่ง 

กรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. สหพฒันพิบูล 

ส าหรับประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัในบริษทั ไทยเพรซิเดนท์

ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน/กิจการอ่ืน/

กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ งข้อมูลลักษณะความสัมพนัธ์ของผูไ้ด้รับเสนอช่ือ ซ่ึงมี

คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และล าดบัท่ี 3 

พร้อมหนงัสือนดัประชุมเรียบร้อยแลว้ 

คุณสุชยั รัตนเจียเจริญ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

ค าถาม คุณธีรยทุธ พืชธญัญากิจ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ บริษทัฯ 

มีนโยบายอนัเป็นสาระส าคญัในการสรรหากรรมการอิสระอย่างไร และขอให้คณะกรรมการ

อิสระแถลงถึงความตั้งใจและแนวคิดในการเขา้มาร่วมมือช่วยกนัพฒันาบริษทัฯ 

ค าตอบ ดร.กุลภทัรา สิโรดม กรรมการอิสระ ช้ีแจงวา่ การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาได้

พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ท่ีกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้นจะมาช่วยท างานให้บริษทัฯ 

ส่วนตัวแล้วจบปริญญาเอกทางด้านการเงิน ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินมูลค่าการเงินธุรกิจ 

เพราะฉะนั้นในด้านการเงินต่างๆ ท่ีเป็นประสบการณ์หรือการศึกษา ก็น ามาช่วยบริษทัฯ ใน

กิจกรรมของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการลงทุน การควบรวม แล้วอีกประการหน่ึง 

ประสบการณ์ท่ีเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะตอ้งพิจารณาว่า บริษทัฯ มีระบบ

การควบคุมท่ีเพียงพอ การควบคุมไม่ให้เงินร่ัวไหล การควบคุมนั้นท าอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

กรรมการตรวจสอบจะต้องช่วยดูในเร่ืองเหล่าน้ีด้วย นอกจากน้ียงัมีประสบการณ์การท างาน

เก่ียวกบัเร่ืองความเส่ียง ถึงแมว้า่จะมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง แต่คณะกรรมการตรวจสอบ

ก็ตอ้งดูแลดว้ย โดยมีการประชุมร่วมกนักบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งน้ี ไดน้ าความรู้ 

ประสบการณ์ทางดา้นการเงิน มาช่วยงานบริษทัฯ ให้มีการลงทุน มีการด าเนินงาน มีการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสุชยั รัตนเจียเจริญ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล 

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

เป็นรายบุคคล 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การออกเสียงลงคะแนน 
รายช่ือกรรมการ 

เห็นดว้ย 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

ไม่เห็นดว้ย 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

บตัรเสีย 
(คิดเป็น
ร้อยละ) 

รวม 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

1) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์
    กรรมการผูอ้  านวยการ 

276,198,420 
(99.3361) 

1,845,860 
(0.6639) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

278,044,280 
(100.0000) 

2) นายเวทิต โชควฒันา 
    กรรมการ 

276,198,420 
(99.3361) 

1,845,860 
(0.6639) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

278,044,280 
(100.0000) 

3) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์
    กรรมการ 

276,198,420 
(99.3361) 

1,845,860 
(0.6639) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

278,044,280 
(100.0000) 

4) ดร.กุลภทัรา สิโรดม 
    กรรมการอิสระ 

278,014,280 
(99.9892) 

30,000 
(0.0108) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

278,044,280 
(100.0000) 

5) ท่านผูห้ญิงองักาบ บุณยษัฐิติ 
    กรรมการอิสระ 

278,014,280 
(99.9892) 

30,000 
(0.0108) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

278,044,280 
(100.0000) 

ดงันั้น รายนามกรรมการของบริษทัฯ ปี 2561 มีจ  านวนทั้งหมด 15 ท่าน ดงัน้ี 

  1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา   2) นายก าธร พูนศกัด์ิอุดมสิน 
  3) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์   4) นายสุชยั รัตนเจียเจริญ 
  5) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์        6) นายก าธร ตติยกวี 
  7) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั   8) นายบุญชยั โชควฒันา 
  9) นายเวทิต โชควฒันา 10) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์
11) ดร.กุลภทัรา สิโรดม 12) ท่านผูห้ญิงองักาบ บุณยษัฐิติ 
13) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ 14) ศ.ดร.วสิิฐ จะวะสิต 
15) นายสาโรช ชยาววิฒัน์กุล  

โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ 1) ดร.กุลภทัรา สิโรดม 2) ท่านผูห้ญิงองักาบ บุณยษัฐิติ 3) นาย  

ชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ 4) ศ.ดร.วสิิฐ  จะวะสิต และ 5) นายสาโรช ชยาววิฒัน์กุล 
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วำระที ่5 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ แจ้งต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. ก าหนดให้

กรรมการบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม 

บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีขอ้บงัคบัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

โดยค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัระดบัความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งควรใกลเ้คียงกบั

อตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  

ในปี 2560 ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นร่วมฯ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัพุธท่ี 11 ตุลาคม 2560 ได้ก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายเป็นเงินทั้งส้ิน 5,078,000 บาท โดย

จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 456,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน -ไม่มี- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 42,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท และ

จ่ายเป็นค่าบ าเหน็จรายปีให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ 4,500,000 บาท  รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการเป็นรายบุคคลปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 หนา้ 24 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ซ่ึงไดก้ลัน่กรองถึงความเหมาะสม รวมถึงผลการด าเนินงานและการขยายตวัทางธุรกิจของ

บริษทัฯ เห็นควรให้น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาท เท่าเดิม 

ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและให้ใชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่

เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีท่ีผา่น

มา ดงัน้ี 

1) ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะผูท่ี้เขา้ประชุม) คงไวใ้นอตัราเดิม 

จ่ายใหแ้ก่ ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมการบริษทั ประธาน 12,000 บาท/คร้ัง 12,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธาน 12,000 บาท/คร้ัง 12,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประธาน 12,000 บาท/คร้ัง 12,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง 
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2) ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส คงไวใ้นอตัราเดิม 

จ่ายใหแ้ก่ ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 40,000 บาท/ไตรมาส 40,000 บาท/ไตรมาส 

กรรมการ 20,000 บาท/ไตรมาส 20,000 บาท/ไตรมาส 

3) ค่าบ าเหน็จรายปี คงไวใ้นอตัราเดิม 

จ่ายใหแ้ก่  ปี 2561 ปี 2560 
คณะกรรมการบริษทั  600,000 บาท/คน/ปี 600,000 บาท/คน/ปี 

4) ค่าต าแหน่ง 

จ่ายใหแ้ก่  ปี 2561 ปี 2560 

ประธานกรรมการบริษทั  200,000 บาท/เดือน ไม่มี 

5) ค่าตอบแทนอ่ืน ไม่มี 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้ง
ของบริษทัฯ 

อน่ึง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม  

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2561 

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 278,044,280 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 278,044,280 100.0000 



 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 
 

  
26 

 

วำระที ่6 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2561 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์ขอเชิญ ดร.กุลภทัรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอ
ขอ้มูลต่อท่ีประชุม 

ดร.กุลภทัรา สิโรดม แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 
2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่า
สอบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 48. ก าหนดว่า ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้
พิจารณาคดัเลือกบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2561 โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  มีความเป็นอิสระ  อตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสม มี
คุณสมบติัตรงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1)  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799  
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ  

2)  นายวชิาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) และ/หรือ 

3)  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

โดยมีขอ้มูลของผูส้อบบญัชีดงักล่าว ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 

และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 2,760,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 
จ  านวน 1,360,000 บาท เน่ืองจากปี 2560 เป็นค่าสอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 
(วนัจดทะเบียนควบบริษทั) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ี
บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซ่ึงต้องยื่นต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบตัรละ 80,000 บาท เพิ่มข้ึนบตัรละ 20,000 บาท 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ โดย 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ค่าสอบบญัชี ปี 2561 
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ปี 2560 
ส าหรับรอบระยะเวลา 

ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 
(วนัจดทะเบียนควบบริษทั) 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 1) ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบ ริษัท   และงบ
การเงินรวมประจ าปี 

1,560,000 บาท 1,000,000 บาท 

 2) ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะ
กิ จก า รของบ ริษัท  แล ะ งบ
การเงินรวมระหวา่งกาล (รวม 3 
ไตรมาส) 

1,200,000 บาท ไม่มี 

 3) ค่าการสอบทานการยา้ยข้อมูล
จากระบบเดิมไประบบใหม่ 

ไม่มี 200,000 บาท 

 4) ค่ารายงานและขอ้มูลทางการเงิน
รวมเสมือน ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ไม่มี 200,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน 2,760,000 บาท 1,400,000 บาท 

อน่ึง ในปี 2560 บริษทัฯ จ่ายค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน จ านวน 10 บตัร 
บตัรละ 60,000 บาท รวม 600,000 บาท ทั้งน้ี การให้บริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบบญัชีดงักล่าว 
เป็นงานท่ีสามารถปฏิบติัไดโ้ดยผูส้อบบญัชี ภายใตก้รอบของขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี เร่ือง จรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

นอกจากน้ี บริษทั ส านักงาน อีวาย  จ  ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยของบริษทัฯ อีก 3 
บริษทั คือ บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จ  ากดั และบริษทั ไทยเพรซิ
เดนทฟู์ดส์ (ฮงัการี) จ  ากดั 

ดร.กุลภทัรา สิโรดม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม 

ดร.กุลภทัรา สิโรดม จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ งผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 278,044,280 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 278,044,280 100.0000 

วำระที ่7 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

-ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใด - 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและเสนอขอ้คิดเห็น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นสอบถาม 

ดงัน้ี 

ค าถาม คุณทรรศณี แสนสุขโสภา สอบถามวา่ การลงทุนท่ีประเทศเมียนมาร์กบัประเทศฮงัการี แนวโนม้

ของธุรกิจปีน้ีเป็นอยา่งไร 

ค าตอบ คุณสุชยั รัตนเจียเจริญ รองประธานกรรมการบริษทั ช้ีแจงวา่ 

1) การลงทุนในประเทศเมียนมาร์เป็นการลงทุนทางอ้อม ผลการด าเนินงานในปี  2560 เม่ือ

เปรียบเทียบกับปี 2559 ยอดขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 17 และมีผลก าไรในปี 2560 จ  านวน 1,054 

ลา้นจ๊าด ในขณะท่ีปี 2559 มีก าไรสุทธิ จ  านวน 921 ลา้นจ๊าด ส าหรับไตรมาสแรกของปี 2561 

ยอดขายเพิ่มข้ึนจากไตรมาสแรกปี 2560 ร้อยละ 5.16 มีก าไรสุทธิ จ  านวน 5.30 ล้านจ๊าด 

ในขณะท่ีไตรมาสแรกปี 2560 มีก าไรสุทธิ จ  านวน 2.23 ลา้นจ๊าด คาดว่าปี 2561 ยอดขายจะ

เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 15 และมีก าไรสุทธิประมาณ 28 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2560 มีก าไร

สุทธิประมาณ 25 ลา้นบาท 

2) การลงทุนในประเทศฮงัการี ผลการด าเนินงานในปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ยอดขาย

เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 และมีก าไรสุทธิในปี 2560 จ  านวน 36.8 ล้านบาท ส าหรับไตรมาสแรกปี 

2561 มียอดขายเพิ่มข้ึนจากไตรมาสแรกปี 2560 ร้อยละ 36 มีก าไรสุทธิประมาณ 11.47 ลา้น

บาท คาดวา่ปี 2561 ยอดขายจะเติบโตประมาณร้อยละ 6 และมีก าไรสุทธิประมาณ 34 ลา้นบาท 

ค าถาม นายธีรยทุธ พืชธญัญากิจ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ ความ

คิดเห็นหรือมุมมองภาคเศรษฐกิจของไทยในอีก 1 ถึง 2 ปีขา้งหนา้ และธุรกิจ E-commerce รวมถึง

อาลีบาบา จะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือไม่ และมีแนวโนม้การรับมืออยา่งไร 
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ค าตอบ คุณบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั ช้ีแจงวา่ เศรษฐกิจของประเทศไทยในอีก 2 ปี

ข้างหน้าน่าจะดีข้ึน รวมถึงการส่งออกก็น่าจะดีข้ึน แต่ตอนน้ีส่วนใหญ่จะซบเซา แต่ไม่ได้

หมายความว่าเศรษฐกิจไม่ดี บางธุรกิจก็ดี บางธุรกิจก็ไม่ดี โดยรวมแล้วเศรษฐกิจน่าจะดี ซ่ึง

อนาคตรัฐบาลจะพฒันา EEC ถา้นโยบายน้ีถูกตอ้งจะสามารถดึงต่างชาติมาลงทุนไดม้ากข้ึน ส่วน

ธุรกิจ E-commerce เป็นเทรนด์ท่ีทัว่โลกก าลงัหนัมาท าธุรกิจประเภทน้ีมากข้ึน คงไม่มีผลกระทบ

กบับริษทัฯ แต่ก็เป็นช่องทางการขายอีกรูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจ คิดวา่อนาคตจะเติบโตมากกวา่น้ี 

ค าถาม นายสุธรรม ธีระวฒันชยั สอบถามวา่ ธุรกิจเบเกอร่ี ของ PB ท่ีผา่นมายอดขายและก าไรเติบโตมา

ตลอด แต่ไตรมาส 3 ปี 2560 ยอดขายและก าไรลดลงเล็กนอ้ย ซ่ึงในรายงานประจ าปีให้เหตุผลวา่

เป็นเพราะตลาดมีการแข่งขนัมากข้ึน ผูบ้ริหารประเมินวา่เป็นภาวะชัว่คราวหรือไม่ ตลาดเบเกอร่ี

อ่ิมตวัหรือยงัมีโอกาสเติบโตต่อไป และในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการควบรวมบริษทั TF และ PR 

ผลการด าเนินงานท่ีลดลงเป็นผลกระทบมาจากการควบรวมบริษทัดงักล่าวหรือไม่ 

ค าตอบ คุณอภิชาติ ธรรมมโนมยั กรรมการ ช้ีแจงว่า ผลการด าเนินงานปี 2560 ของ PB หรือฟาร์มเฮา้ส์ 

นบัเป็นปีแรกท่ียอดขายลดลงร้อยละ 1.5 จากปี 2559 และก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 8 จากปี 2559 

เป็นผลมาจาก 

1) การแข่งขนัมีมากข้ึน และรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะช่องทางหลกัมีสินคา้ House Brand หรือสินคา้ 

Private Brand ของ Modern Trade เขา้มาแข่งขนั ซ่ึงร้านสะดวกซ้ือ หรือ Convenience Store มี

ก าลงัการผลิตในตวัสินคา้ท่ีไม่เคยมี คือ ขนมปังแผ่น และในไตรมาส 3 ปี 2559 ยงัมีโรงงาน

ใหม่ ท าให้มีการปิดกั้นสินคา้ใหม่ของ PB แต่อยา่งไรก็ตามในปี 2560 ไดมี้การเจรจาน าสินคา้

ของ PB เขา้ไปขายไดเ้รียบร้อยแลว้ 

2) ปลายปี 2559 ถึงปี 2560 ไม่ได้ท  ากิจกรรมทางการตลาด เพราะอยู่ในช่วงไวอ้าลัยจากการ

สวรรคตของในหลวง รัชการท่ี 9 

3) ค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึนจากการเปิดใชอ้าคารโรงงานบางชนั 2 ในเดือนมิถุนายน ปี 2560 ประมาณ 

100 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเช้ือเพลิงในส่วนของพลงังานสูงข้ึนประมาณร้อยละ 

1 ของยอดขาย รวมถึงมีการซ้ือทรัพยสิ์นในการลงทุนสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ (DC) 

ส าหรับตลาดเบเกอร่ี คิดวา่ยงัไม่อ่ิมตวัยงัมีโอกาสในการขาย ซ่ึงสินคา้ท่ีน าเสนอยงัสอดคลอ้งกบั

วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกและพร้อมทาน ไดรั้บการตอบสนองท่ี

ดีโดยเฉพาะช่องทาง Modern Trade เพียงแต่ตอ้งเผชิญการแข่งขนักบัเจา้ของท่ีมี Brand ของตนเอง 

อยา่งไรก็ตามในไตรมาส 1 ปี 2561 ผลการด าเนินงานดีข้ึนไม่ติดลบแลว้ 
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ค าถาม คุณชูเกียรติ หาญประมุขกุล สอบถามดงัน้ี 

1) รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นร่วมฯ หนา้ 24 ถึง 25 ไม่มีค่าตอบแทนต าแหน่งประธานกรรมการ

บริษทั ใช่หรือไม่ 

2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารรวมถึงคณะกรรมการท่ีอยูบ่นเวทีดว้ยหรือไม่ 

3) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารรวมทั้งเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ผูบ้ริหารและ

กรรมการไดรั้บดว้ยหรือไม่ 

ค าตอบ คุณพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยฯ์ 

จะต้องมีกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 ดังนั้นกรรมการบริษทัจ านวน 15 ท่าน จะแบ่งเป็น 3 

ประเภท กรรมการอิสระ จ านวน 5 ท่าน กรรมการจากฝ่ายบริหาร จ านวน 5 ท่าน และกรรมการ

จากการลงทุน จ านวน 5 ท่าน ส าหรับกรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัหลากหลายตามท่ีบริษทัฯ 

ตอ้งการ เช่น ดร.กุลภทัรา สิโรดม ทางดา้นการเงิน คุณชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ ทางดา้นกฎหมาย 

และศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ทางดา้นโภชนาการ และพยายามท าให้บริษทัฯ เป็นบริษทัมหาชนอย่าง

สมบูรณ์แบบ โดยประธานกรรมการบริษทัควรเป็นกรรมการอิสระ และหากเป็นกรรมการอิสระ

ควรจะไดรั้บเงินเดือนเป็นค่าตอบแทน ดงันั้นในปีน้ีจึงมีการเสนอค่าต าแหน่งประธานกรรมการ

บริษทั 200,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงปีท่ีแลว้ไม่มี อยา่งไรก็ตามวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 15 

ลา้นบาท คงเดิมมาเป็นเวลา 3 ปีแลว้ 

 คุณบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ท่ีผ่านมาประธานกรรมการ

บริษทัไม่ไดรั้บเงินเดือน แต่อนาคตอาจไดรั้บเงินเดือน 

คุณสุชยั รัตนเจียเจริญ รองประธานกรรมการบริษทั ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ กรรมการท่ีเป็นพนกังานของ

บริษทัฯ ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัฯ ในฐานะพนกังาน ส่วนต าแหน่งกรรมการก็จะไดรั้บเหมือน

กรรมการท่านอ่ืน 

ค าถาม คุณนิรุตต์ิ สง่ากิจ สอบถามวา่ ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี มีโอกาสท่ีจะเปิดเป็นร้านขายขนมปังภายในปีน้ี

หรือปีหนา้หรือไม่ เน่ืองจากเจอปัญหาเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่าย และมีวิธีแกไ้ขอยา่งไร เพราะ

รายไดจ้ากผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีประมาณร้อยละ 30 ของรายไดท้ั้งหมด 

ค าตอบ คุณอภิชาติ ธรรมมโนมยั กรรมการ ช้ีแจงวา่ ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ียงัมีโอกาสขาย เดิม Brand Deliya ก็

เปิดร้านขายอยูร่ะยะหน่ึง แต่ไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากมี Brand อ่ืน ประมาณ 2 ถึง 3 Brand 

ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยู่แล้ว และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง ส าหรับปัญหาเร่ืองช่องทางการจัด

จ าหน่ายเป็นปัญหาท่ีมีมาตลอด แต่เป็นปัญหาท่ีแกไ้ขได ้เพราะมีการเจรจาต่อรองกนั และยงัเป็น

ช่องทางการขายหลกั 
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เม่ือคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร ไดต้อบค าถามของผูถื้อหุน้ครบถว้นและไม่มีค  าถามหรือ
ขอ้แนะน าอ่ืนใดแลว้ ประธานท่ีประชุม คุณบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา จึงกล่าวปิดการประชุม และขอขอบคุณ
ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าของท่านมาประชุมในวนัน้ี อีกทั้งยงัให้ขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบริษทัฯ และในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลท่ีผูถื้อหุ้นเสนอให้จ่ายมากๆ นั้น มีการพิจารณาเหมือนกนั แต่ก็
ตอ้งหาจุดท่ีเหมาะสม เงินสะสมถา้ลดลงไปมากๆ ก็จะท าใหบ้ริษทัฯ ไม่มัน่คง เม่ือบริษทัฯ ไม่มัน่คงหุน้ของ
บริษทัฯ ก็มีโอกาสตกลงได ้ตอ้งพิจารณาในระยะยาว ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไวว้างใจคณะกรรมการของเราทุกๆ 
คน ขอบคุณมากครับ  

ภายหลงัการเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในเวลา 9.00 น. มีผูถื้อหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม
ประชุมเพิ่มข้ึน โดยจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มข้ึนเป็น 92 คน รวม 
131 ราย นบัจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัได ้278,044,280 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 84.33 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียก
ช าระแลว้    
 
ปิดประชุมเวลำ  10.45 น. 
 
 
ลงช่ือ _____________________________                
            (นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)                  
                     เลขานุการบริษทัฯ 
                 ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 
 
 
ลงช่ือ                 
                (นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา)     
    ประธานกรรมการบริษทัฯ  
 
 
 
ลงช่ือ                                       ลงช่ือ        
                (นายพิพฒั พะเนียงเวทย)์                                                           (ดร.พจน์ พะเนียงเวทย)์  
 รองประธานกรรมการบริษทัฯ                                                 กรรมการผูอ้  านวยการ 
                ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บุณยสิทธ์ิ โชควฒันา 

พิพัฒ พะเนียงเวทย์ พจน์ พะเนียงเวทย์ 

สรารัตน์ ตั้งศิริมงคล 


