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บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2562 

 
ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งพาวลิเล่ียน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์

โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ (ศรีนครินทร์) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 61 ราย จ านวนหุ้น 58,810,918 หุ้น และผูถื้อหุ้นมอบฉันทะ 50 ราย 
จ านวนหุน้ 163,319,813 หุน้ รวมผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งส้ินท่ีเขา้ร่วมประชุม 69 คน จ านวนหุน้ท่ีถือ
รวมกนั 222,130,731 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 67.37 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุม 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ปัจจุบนัหุ้นท่ีเรียกช าระแลว้
ของบริษทัฯ มี 329,704,014 หุน้ ดงันั้น 1 ใน 3 คือ 109,901,338 หุน้  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ัง
ท่ี 2/2562 ในวนัพุธท่ี 27 มีนาคม 2562 มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 2,282 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 329,704,014 หุน้  

นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อ
หุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2562 และมอบหนา้ท่ีให ้ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์กรรมการ
ผูอ้  านวยการ เป็นผูด้  าเนินการประชุม ตามวาระการประชุมต่อไป 

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

กรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย เขา้ร่วมประชุม จ านวน 14 ท่าน 
  1)  นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  2)  นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ รองประธานกรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและก าหนด

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

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

กรรมการบริษทัฯ ลาประชุม 1 ท่าน เน่ืองจากติดธุระจ าเป็น 
นายก าธร พูนศกัด์ิอุดมสิน รองประธานกรรมการบริษทั 

 กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม จ านวน 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจ านวนกรรมการบริษทัฯ 
ทั้งหมด โดยประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม 
1) นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการบริษทั และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

เป็นผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทัฯ 
2) นายวสันต ์บุญสัมพนัธ์กิจ 

 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO) 
เป็นผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินของบริษทัฯ 

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
เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 
2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบแลว้ โดยผา่นช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัพุธท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 

และบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2562 มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2562 ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ  



หนา้ 3 จาก 21 
 

ล าดบัต่อมา ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์มอบหมายให้ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการบริษทั 
ช้ีแจงถึงวธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงของการประชุมผูถื้อหุน้ 

นางสาวสรารัตน์ ตั้ งศิริมงคล เลขานุการบริษทั กล่าวช้ีแจง การออกเสียงลงคะแนนของการ
ประชุมคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีมีหรือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา โดยถือวา่หุ้น
หน่ึงมีหน่ึงคะแนน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41. 

การลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ
หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกป้ายลงทะเบียน เพื่อลงมติในวาระดงักล่าว กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ยกป้าย
ลงทะเบียนจะถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 

กรณีท่ี 2 ผูม้าประชุมท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 

- แบบมอบฉนัทะแบบ ก.  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเอง 

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

- แบบมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นการมอบฉนัทะเฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างชาติท่ีแต่งตั้งให ้คสัโต 
เดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมีวิธีการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือ หากผูม้อบฉันทะได้
ออกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ก็ไม่ตอ้งลงมติในหอ้งประชุม 

วาระการเลือกตั้งกรรมการ เจา้หน้าท่ีได้แจกบตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแล้วตั้งแต่ตอน
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงบริษทัฯ ก าหนดให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุก
กรณี (เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง) ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ
บริษทัฯ ท่านใด ให้ยกป้ายลงทะเบียน เจา้หน้าท่ีจะนับคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเม่ือจบวาระน้ี โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด    

วาระอ่ืนๆ ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายลงทะเบียน เจา้หน้าท่ีจะแจกบตัร
ลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียนและระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนนและเก็บ
บตัรลงคะแนนทนัที  

ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความจ าเป็นตอ้งกลบัก่อนการประชุมแลว้เสร็จ ขอใหผู้ถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะส่งบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีดว้ย 
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กติกาการนบัคะแนนเสียง 

บริษทัฯ ใช้ระบบบาร์โคด้ในการนับคะแนนเสียง การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียง 
และ/หรือบตัรเสีย แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและผูถื้อหุ้นท่ี
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 2/2562  

ก่อนพิจารณาวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ 
เพิ่มอีก 10 คน ท าใหมี้จ านวนหุน้รวม 278,182,073 หุน้ 

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธที่ 25 
เมษำยน 2561 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า บริษทัฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญั      
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม
สามัญผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่ บนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัพุธท่ี 
25 เมษายน 2561 มีขอ้ความถูกตอ้ง และบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.mama.co.th 
ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์  รับรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
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โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 278,182,073 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 278,182,073 100.0000 

วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และสรุปผล
การด าเนินงาน พร้อมการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ในรอบปี 2561 ไดป้รากฏอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่น
รหสัคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม
เรียบร้อยแลว้ โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) หรือ TFMAMA จดัตั้งข้ึนจากการควบรวมกิจการเม่ือ
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ดังนั้ น งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี 2560 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบกบัปี 2561 ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงแสดงขอ้มูลส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
16 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และงบการเงินรวม จึงแสดงขอ้มูลส าหรับปีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ถึงแมว้า่บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนภายหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ก็ตาม 

ผลการด าเนินงานจากงบการเงินรวม ปี 2561 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,404.40 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 
ร้อยละ 19.31 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีอตัราตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายลดลง จาก
การควบคุมตน้ทุนโดยรวมไดดี้ 

โดยมีรายไดจ้ากการขาย 22,436.89 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 3.73 เป็นการเพิ่มข้ึนจาก
การขายในประเทศ ร้อยละ 1.20 และเพิ่มข้ึนจากการขายต่างประเทศ ร้อยละ 15.77 รายไดจ้ากการขายแยก
ตามสายผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

ผลิตภณัฑบ์ะหม่ีและอาหารก่ึงส าเร็จรูป เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.10 มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ขายในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.21 ซ่ึงมีการออกรสชาติใหม่ ในกลุ่มบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปแบบ
ซอง ในช่วงไตรมาสท่ี 2 รวม 2 รสชาติ ไดแ้ก่ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปแบบแห้ง มาม่าออเรียนทลัคิตเชน รสฮอต
โคเรียนและรสกุง้ผดัซอสตม้ย  า และปลายปี 2561 ไดอ้อกรสชาติใหม่อีก 1 รสชาติ คือ รสผดัไข่เค็ม เป็น
ทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบรสชาติเขม้ขน้ ส่วนกลุ่มอาหารก่ึงส าเร็จรูป ไดอ้อกรสชาติใหม่ ในช่วง
ไตรมาสท่ี 3 คือ มาม่าเส้นเล็กรสเลง้แซบแบบถว้ย  
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2) ขายต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.41 ซ่ึงเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมดา้นการตลาดและการ
ส่งเสริมการขายร่วมกบัตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ ท าให้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับ
ในตลาดโลกมากข้ึน และการเพิ่มช่องทางการขาย โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ บริษทัฯ ไดมี้การท าตลาดผา่น
ทาง Social Media ให้เขา้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้ รวมทั้งกระตุน้การรับรู้แบรนด์ 
แนะน าสินคา้ใหม่ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการส่ือสารระหว่างผูบ้ริโภคกบับริษทัฯ ผ่านทาง Facebook, 
Instagram, Twitter และ Youtube ซ่ึงท าใหย้อดขายต่างประเทศของบริษทัฯ สามารถเติบโตข้ึนในระดบัท่ีน่า
พอใจ 

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.63 เป็นผลมาจากบริษทัฯ ไดมี้การวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ 
รวมถึงการจดัท าโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มยอดขายและกระจายสินคา้ให้
ทัว่ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน ประกอบกบัมีการปรับราคาขายสินคา้บางรายการในช่วงไตรมาสท่ี 4 

ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ประกอบดว้ย สินคา้กลุ่มขนมปัง บรรจุภณัฑ์ น ้ าผลไม ้และอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
2.48 เป็นการเพิ่มข้ึนจากการขายต่างประเทศ โดยเพิ่มข้ึนในกลุ่มน ้ าผลไม ้ในขณะท่ีขายในประเทศลดลง 
โดยลดลงในกลุ่มขนมปัง และบรรจุภณัฑ ์เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน 

ในส่วนของต้นทุนขาย 14,528.33 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 1.21 เน่ืองจากการใช้
วตัถุดิบและบรรจุภณัฑใ์นการผลิตเพิ่มข้ึนตามยอดขาย อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนตน้ทุนขาย
ต่อรายไดจ้ากการขาย เท่ากบัร้อยละ 64.75 ซ่ึงต ่ากวา่ร้อยละ 1.61 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,627.78 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ  0.45 
ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีสูงข้ึนตามจ านวนพนกังานและฐานเงินเดือนท่ี
เพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามอตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดจ้ากการขายอยูท่ี่ร้อยละ 16.17 ซ่ึงลดลง
เล็กนอ้ย 

ฐานะการเงินจากงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 30,841.57 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ  5.03 มีหน้ีสินรวม  
4,018.61 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ  8.44 มีส่วนของผูถื้อหุ้น 26,822.96 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.54 และมี
มูลค่าหุน้ตามบญัชี อยูท่ี่ 81.35 บาทต่อหุน้ เพิ่มข้ึน 3.53 บาทต่อหุน้ 

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการคอร์รัป
ชนั ตั้งแต่ปี 2559 โดยใชสิ้ทธิสถานะการรับรองต่อเน่ืองมาจาก TF และ PR ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีควบรวมกิจการมา 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมบรรยายเร่ืองการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัให้กบัคณะกรรมการ
บริษทัฯ ผูบ้ริหาร พนกังาน และคู่คา้ภายนอก รวมถึงเชิญชวนให้คู่คา้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์เป็น
แนวร่วมในการต่อตา้นการคอร์รัปชนักบับริษทัฯ 
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และเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 บริษทัฯ ได้จดัส่งข้อมูลแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชนัของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเขา้สู่กระบวนการรับรองการต่ออายคุร้ังท่ี 1 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี  

ค าถาม นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง สอบถามวา่ 
1) บริษทัฯ มีเงินสดและสภาพคล่องสูงมาก เหตุใดจึงไม่จ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้นมากข้ึน หรือซ้ือ

หุน้คืนจากผูถื้อหุน้  
2) บริษทัฯ มีการลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัธุรกิจหลักของบริษทัฯ ค่อนขา้งมาก ซ่ึงบาง

บริษทัมีผลขาดทุน รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 15 ในรายงาน
ประจ าปี 2561 หนา้ 174 อนาคตมีแผนท่ีจะขายเงินลงทุนในบริษทัเหล่าน้ีหรือไม่ 

3) บริษทัฯ มีการลงทุนร่วมกบัอนนัดา เหตุใดจึงเลือกลงทุนร่วมกบัอนนัดา 
4) บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายการผลิตบนท่ีดินท่ีอ าเภอศรีราชาท่ีซ้ือเตรียมไวเ้ม่ือไร 
5) บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศเติบโตค่อนขา้งมาก ในอนาคตสัดส่วนรายไดจ้ากการ

ขายต่างประเทศจะมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
6) บริษทัฯ วางแผนทางการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์กลุ่มขนมปังกรอบอย่างไรภายใตภ้าวะผนั

ผวน เพื่อใหเ้ป็นผูน้ าเหมือนผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปตรามาม่า 
ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ 

1) บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลชดัเจน และไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบแลว้ โรงงาน
ปัจจุบนัก่อสร้างมาแลว้ประมาณ 30 กวา่ปี เคร่ืองจกัรใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี บริษทัฯ 
มีแนวโน้มท่ีจะตอ้งใช้เงินลงทุนในอนาคต เพื่อให้บริษทัฯ อยู่ไดใ้นระยะยาวอย่างย ัง่ยืน คง
ตอ้งรักษากติกาการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้แต่จะพยายามด าเนิน
ธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดีข้ึนเพื่อจะไดจ่้ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไดม้ากข้ึน และยงัไม่มี
แนวโนม้จะซ้ือหุน้คืน 

2) การลงทุนมีความเส่ียง บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนไม่ไดมี้ผลประกอบการท่ีดีทุกบริษทั แต่
โอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนมีมากกวา่ 

3) บริษทัฯ มีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยร่์วมกบัอนนัดา และมีการให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัท่ี
ท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่สถาบนัการเงินค่อนขา้งมาก และเพื่อให้การ
ลงทุนมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดส้รรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองการลงทุน
เขา้มาเป็นกรรมการบริษทัฯ  

 ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์กรรมการผูอ้  านวยการ ช้ีแจงวา่ 
4) ท่ีดินท่ีอ าเภอศรีราชาท่ีโรงงานตั้งอยูใ่นปัจจุบนัค่อนขา้งคบัแคบ ในอนาคตวางแผนท่ีจะขยาย

โดยการปรับปรุงพื้นท่ีใหม่ทั้งหมด ส่วนท่ีดินแถวหุบบอนยงัไม่ไดว้างแผนว่าจะด าเนินการ
เม่ือไร ตอ้งรอดูนโยบาย EEC วา่จะเอ้ือประโยชน์กบัพื้นท่ีอยา่งไรบา้ง ซ่ึงคงไม่ใช่ปี 2562 



หนา้ 8 จาก 21 
 

ค าตอบ 5) สัดส่วนรายไดจ้ากการขายต่างประเทศพยายามจะให้อยูใ่นระดบัร้อยละ 20-30 เพราะถา้พึ่งพา
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศมากไป เม่ือเกิดปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลกัได ้

6) บริษทัฯ ได้วางแผนพฒันาผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบกรอบ โดยการจดัทีม R&D เพื่อสร้าง
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีคุณประโยชน์และมีคุณลกัษณะพิเศษ ท าใหต้ลาดกวา้งข้ึนในอนาคต 

ค าถาม นายสุธรรม ธีระวฒันชยั สอบถามวา่ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น หรือ ROE ปรากฏอยูใ่นรายงาน
ประจ าปี 2561 หน้า 3 ส าหรับปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 20.78 ซ่ึงสูตรการค านวณมาจาก ก าไรสุทธิ 
หาร ส่วนของผูถื้อหุ้น โดยก าไรสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เท่ากบั 4,342 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 คือ ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เท่ากบั 3,404 ล้านบาท 
ส่วนท่ี 2 คือ ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย เท่ากบั 938 
ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน เท่ากบั 26,823 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ส่วนท่ี 1 คือ ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เท่ากบั 20,900 ลา้นบาท ส่วนท่ี 2 คือ ส่วนของผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย เท่ากบั 5,923 ลา้นบาท จากการสอบทานตวัเลข
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัฯ ค านวณได้ร้อยละ 20.78 มาจากตวัตั้ง คือ ก าไรสุทธิ น ามา
ค านวณทั้ง 2 ส่วน (4,342 ลา้นบาท) หาร ส่วนของผูถื้อหุ้นน ามาค านวณเฉพาะส่วนท่ี 1 คือ ส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (20,900 ลา้นบาท) ขอสอบถามท่ีมาของตวัเลขน้ีถูกตอ้งหรือไม่ 

ค าตอบ นายวสันต์ บุญสัมพนัธ์กิจ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO) ช้ีแจงว่า สูตรการค านวณ
ดงักล่าวไดรั้บมาจากท่ีปรึกษาทางการเงิน ในช่วงท่ีมีการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ 
จะน าไปปรึกษากนัภายในอีกคร้ัง 

ค าถาม นายอศัวิน เผา่ทองไทย สอบถามวา่ ก าไรของส่วนงานขนมปังกรอบ ส าหรับปี 2561 มีผลขาดทุน 
ในขณะท่ีปี 2560 มีผลก าไร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 31 ใน
รายงานประจ าปี 2561 หน้า 201 สาเหตุเกิดจากอะไร และมีแผนอย่างไรในการท าให้ธุรกิจน้ี
กลบัมามีก าไร 

ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ มีผลิตภณัฑ์หลกั 2 ประเภท 
คือ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปกบั Confectionery (ขนมปังกรอบ เวเฟอร์ คุกก้ี) ซ่ึงผลิตภณัฑ ์Confectionery 
เป็น Sunset Business ตลาดค่อนขา้งจะหดตวั แต่จะพยายามตั้งทีมงานรับผิดชอบโดยตรง และ
ออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อท าใหไ้ม่ขาดทุน  

ค าถาม นางสาวอรพรรณ อสัสมงคล สอบถามว่า ถ้ามีการเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม่ในอนาคต จะท าให้มี
รายไดเ้พิ่มข้ึนหรือไม่ หรือการเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม่เป็นการทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า 

ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ไดไ้ปดูโรงงานท่ีโอซากา้ประเทศญ่ีปุ่น 
เคร่ืองจกัรเป็นแบบ Fully Automation อนาคตจะไม่ใช้คนงาน การลงทุนใช้เงินค่อนขา้งสูง แต่
ตลาดประเทศไทยเล็กกว่าญ่ีปุ่นมาก ดังนั้น จึงต้องทยอยปรับปรุง โดยน า Automation เข้ามา
เก่ียวขอ้ง เพื่อลดการใช้แรงงานคน และได้ว่าจา้งสถาบนัการศึกษามาเป็นท่ีปรึกษาในการท า
โครงการ TPM (Total Productive Maintenance) เพื่อลดการสูญเสียของเวลา การสูญเสียของสินคา้  
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ค าตอบ ประกอบกบัปัจจุบนัโครงการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่เพื่อผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ไม่ไดรั้บสิทธิ
และประโยชน์ทางภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก BOI แลว้ ดงันั้น ในระยะสั้นจึงยงัไม่มีแผนการเปล่ียน
เคร่ืองจกัรใหม่ แต่มีแผนปรับปรุงเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูเ่ดิมใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

ค าถาม นางสาวอรพรรณ อสัสมงคล สอบถามวา่ ตน้ทุนแรงงานเป็นก่ีเปอร์เซ็นตข์องตน้ทุนรวม 
ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ในอดีตต้นทุนแรงงานอยู่ท่ี 3%  

ปัจจุบนัเพิ่มข้ึนเป็น 6%  
ค าถาม นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง สอบถามว่า การลงทุนใน Automation เป็นการเพิ่มก าลงัการผลิต หรือ

เพื่อลดตน้ทุนการผลิตในส่วนของแรงงานคน 
ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ การลงทุนใน Automation คือ การลด

ตน้ทุนในส่วนของแรงงานคน ถ้าจะเพิ่มก าลงัการผลิตตอ้งซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่เพิ่มเติมหรือซ้ือ
เคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีพฒันาแลว้มาทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า โดยในปี 2562 บริษทัฯ ได้
สั่งซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่เพิ่มเติมเพื่อผลิตบะหม่ีซอง 1 เคร่ือง และผลิตบะหม่ีถว้ย 1 เคร่ือง ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีไดรั้บสิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก BOI ไวแ้ลว้ 

ค าถาม นางสาวอรพรรณ อสัสมงคล สอบถามว่า บริษทัฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ในปี 2560 
จ  านวน 8,292 ลา้นบาท ส่วนปี 2561 มีจ  านวน 7,987 ลา้นบาท เงินสดลดลงเน่ืองจากสาเหตุอะไร 

ค าตอบ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ช้ีแจงว่า บริษทัฯ น าเงินไปซ้ือหุ้น PB เพิ่มเติม 
เพื่อให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 ตามท่ีไดแ้จง้สารสนเทศผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ค าถาม นางสาวอรพรรณ อสัสมงคล สอบถามวา่ การน าเงินไปลงทุน ในส่วนท่ีบริษทัฯ บริหารเอง และ
จา้ง Third Party บริหารบางส่วน เม่ือมีผลก าไรหรือขาดทุนสามารถดูไดจ้ากส่วนใดในงบการเงิน 

ค าตอบ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ ในงบกระแสเงินสดจะแสดงเงิน
สดท่ีบริษทัฯ ไดม้าและใช้ไปในการด าเนินงาน ไดม้าและใช้ไปในการลงทุน ถา้ตอ้งการดูก าไร
หรือขาดทุนจากการลงทุนตอ้งดูจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุน
ถา้เกิดข้ึนแลว้ (Realized) จะแสดงอยูใ่นส่วนของก าไรขาดทุน แต่ถา้ยงัไม่เกิดข้ึน (Unrealized) จะ
แสดงอยูใ่นส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค าถาม นางสาวอรพรรณ อสัสมงคล สอบถามวา่ บริษทัฯ มีการน าเงินไปลงทุนในธุรกิจอ่ืน ซ่ึงอาจไม่ใช่
ส่ิงท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการ ควรจะน ามาปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสเลือกลงทุนเอง 
เพราะการลงทุนในรูปแบบบริษทั การตดัสินใจไม่คล่องตวั อาจเกิดความเส่ียงขาดทุนได ้

ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า การลงทุนมีความเส่ียง บริษทัฯ 
พยายามระมดัระวงัมากท่ีสุด แต่บางคร้ังก็ไม่ง่ายนกั เพราะมีการแข่งขนักนัรุนแรง 

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 
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ก่อนพิจารณาวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ 
เพิ่มอีก 3 คน ท าใหมี้จ านวนหุน้รวม 278,191,994 หุน้ 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 

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 

งบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน จดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั และไดผ้า่นการสอบทาน จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้วา่ถูกตอ้ง รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ โดยมีรายละเอียดงบ
การเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 หนา้ 130 - 215 

สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยร์วม 30,841.57  ลา้นบาท 17,941.12  ลา้นบาท 
 หน้ีสินรวม 4,018.61  ลา้นบาท 2,331.49  ลา้นบาท 
 ส่วนของผูถื้อหุ้น 26,822.96  ลา้นบาท 15,609.63  ลา้นบาท 
 รายไดจ้ากการขาย 22,436.89  ลา้นบาท 12,468.90  ลา้นบาท 
 รายไดร้วม 22,884.11  ลา้นบาท 13,252.37  ลา้นบาท 
 ก าไรสุทธิ* 3,404.40  ลา้นบาท 2,582.10  ลา้นบาท 
 ก าไรสุทธิต่อหุน้* 10.33  บาท/หุน้ 7.83  บาท/หุน้ 

* ก  ำไรสุทธิและก ำไรสุทธิต่อหุ้น ในส่วนงบกำรเงินรวม หมำยถึง ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

ค าถาม นายสุธรรม ธีระวฒันชยั สอบถามวา่ งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง ธุรกิจบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปทั้ง
เส้นเหลืองและเส้นขาว ใช่หรือไม ่

ค าตอบ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ช้ีแจงวา่ งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง ธุรกิจท่ี
ผลิตสินคา้โดยบริษทัฯ ไดแ้ก่ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปทั้งเส้นเหลืองและเส้นขาว รวมถึงขนมปังกรอบ 
ท่ีขายในประเทศและส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ 
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ต่อจากนั้น ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงิน
ประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติังบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 278,191,994 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 278,191,994 100.0000 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2561 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 46. ก าหนดให้
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไร คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้
เป็นคร้ังคราวและรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยจดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีบนงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

ส าหรับปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 2,582.10 ลา้นบาท คณะกรรมการ
บริษทัฯ เห็นควรจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 3.92 บาท รวมเป็นเงิน 1,292.44 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.05 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกไปแลว้ เม่ือวนั
พฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.91 บาท รวมเป็นเงิน 629.74 ล้านบาท  ดงันั้น เงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 จะจ่ายไดอี้กในอตัราหุน้ละ 2.01 บาท รวมเป็นเงิน 662.70 ลา้นบาท 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 2.01 บาท รวมเป็นเงิน 662.70 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสุทธิ
และก าไรสะสมส าหรับกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาไม่ไดรั้บเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทว ิ

2) ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
3) ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

บริษทัฯ ไม่ตั้งส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากตั้งส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
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โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561  ปี 2560*  

1) ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ   2,582.10  ลา้นบาท 2,381.76  ลา้นบาท 
2) จ  านวนหุน้  329,704,014 หุน้ 329,704,014 หุน้ 
3) เงินปันผลประจ าปี  3.92  บาท/หุน้ 3.61   บาท/หุน้ 

- เงินปันผลระหวา่งกาล   1.91  บาท/หุน้ 1.98   บาท/หุน้ 
- เงินปันผลงวดสุดทา้ย   2.01  บาท/หุน้ 1.63* บาท/หุน้ 

4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน     1,292.44  ลา้นบาท     1,191.73   ลา้นบาท 

5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั 
    ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

50.05% 50.04% 

*บริษัทฯ จัดตั้งขึน้จำกกำรควบรวมกิจกำรเม่ือวันท่ี 16 ตลุำคม 2560 กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 จึงพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนรวมท้ังปี 
และเงินปันผลงวดสุดท้ำยของปี 2560 จ่ำยโดยบริษัทฯ เป็นคร้ังแรก 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2561 ตามท่ีเสนอ 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 278,191,994 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 278,191,994 100.0000 

วำระที ่5 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 ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงเป็นปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทัฯ มี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระโดยการจบัสลาก จ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 
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1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา   ประธานกรรมการบริษทั / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2) นายก าธร พูนศกัด์ิอุดมสิน  รองประธานกรรมการบริษทั 
3) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์  รองประธานกรรมการบริษทั / 
     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4) ศาสตราจารย ์ดร.วสิิฐ จะวะสิต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
5) นายสาโรช ชยาววิฒัน์กุล  กรรมการอิสระ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2561 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู ้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัของกรรมการเป็นรายบุคคล (ใน
การพิจารณารายช่ือนายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา และนายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ในฐานะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดง้ดออกเสียงและออกจากห้องประชุม) โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพสอดคลอ้งกบัตารางองคป์ระกอบของกรรมการ (Board Skills Matrix) 
ท่ีจดัท าเพื่อก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ และพิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ประสบการณ์และการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งกรรมการท่ีผ่านมา รวมถึงคุณสมบติัท่ีไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับบุคคลท่ีเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระไดพ้ิจารณาแลว้วา่สามารถให้ความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นควรให้น าเสนอช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง จ านวน 2 ท่าน และเสนอช่ือ
กรรมการใหม่ จ  านวน 3 ท่าน รวมจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี  

1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
3) นางอรทยั ทองมีอาคม  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
4) ศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล กีรติพิบูล   ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
5) นางทองอุไร ล้ิมปิติ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

โดยศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล และนางทองอุไร ล้ิมปิติ ยงัไม่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ ซ่ึงมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และของบริษทัฯ 
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อน่ึง ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ  ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง จึงขอแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนท่ีจะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ 
วา่กรรมการบางท่านท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งในการประชุมคร้ังน้ี เป็นกรรมการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ
อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ คือ 

1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ บมจ. สหพฒันพิบูล 
2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ

     พิจารณาค่าตอบแทน บมจ.เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี 

ส าหรับประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัในบริษทั ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน/กิจการอ่ืน/
กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ งข้อมูลลักษณะความสัมพนัธ์ของผูไ้ด้รับเสนอช่ือ ซ่ึงมี
คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 และล าดบัท่ี 5 
พร้อมหนงัสือนดัประชุมเรียบร้อยแลว้ 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล 

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
เป็นรายบุคคล 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นดว้ย 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

ไม่เห็นดว้ย 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

บตัรเสีย 
(คิดเป็น
ร้อยละ) 

รวม 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา 
    กรรมการบริษทั 

276,371,634 
(99.3456) 

1,820,360 
(0.6544) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

278,191,994 
(100.0000) 

2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์
    กรรมการบริษทั 

276,371,634 
(99.3456) 

1,820,360 
(0.6544) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

278,191,994 
(100.0000) 

3) นางอรทยั ทองมีอาคม 
    กรรมการบริษทั 

276,371,634 
(99.3456) 

1,820,360 
(0.6544) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

278,191,994 
(100.0000) 

4) ศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล กีรติพิบูล 
    กรรมการอิสระ 

278,191,994 
(100.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

278,191,994 
(100.0000) 

5) นางทองอุไร ล้ิมปิติ 
    กรรมการอิสระ 

278,191,994 
(100.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

278,191,994 
(100.0000) 
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ดงันั้น รายนามกรรมการของบริษทัฯ ปี 2562 มีจ  านวนทั้งหมด 15 ท่าน ดงัน้ี 
  1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา   2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์
  3) นายสุชยั รัตนเจียเจริญ   4) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์
  5) นายก าธร ตติยกว ี        6) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั 
  7) นายบุญชยั โชควฒันา   8) นายเวทิต โชควฒันา 
  9) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์ 10) นางอรทยั ทองมีอาคม 
11) ดร.กุลภทัรา สิโรดม 12) ท่านผูห้ญิงองักาบ บุณยษัฐิติ 
13) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ 14) ศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล กีรติพิบูล 
15) นางทองอุไร ล้ิมปิติ  

โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ 1) ดร.กุลภทัรา สิโรดม 2) ท่านผูห้ญิงองักาบ บุณยษัฐิติ 3) นาย  
ชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ 4) ศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล กีรติพิบูล และ 5) นางทองอุไร ล้ิมปิติ 

วำระที ่6 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 2561 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 ได้ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายเป็นเงินทั้งส้ิน 13,046,000 บาท โดย
จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ 1,704,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 64,000 บาท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 158,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ 320,000 
บาท จ่ายเป็นค่าบ าเหน็จรายปีให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ 9,000,000 บาท และจ่ายเป็นค่าต าแหน่งให้แก่
ประธานกรรมการบริษทั 1,800,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2561 หนา้ 22 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซ่ึงไดก้ลัน่กรองถึงความเหมาะสม รวมถึงผลการด าเนินงานและการขยายตวัทางธุรกิจของ
บริษทัฯ เห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ลา้นบาท เท่าเดิม 
ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและให้ใชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่
เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

โดยมีรายละเอียดและขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
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1) ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะผูท่ี้เขา้ประชุม) คงไวใ้นอตัราเดิม 

จ่ายใหแ้ก่ ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการบริษทัฯ 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 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน (ถา้มี) ประธาน 12,000 บาท/คร้ัง ไม่มี 
 กรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง ไม่มี 

2) ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส ต าแหน่งประธานเพิ่มข้ึน 20,000 บาท/ไตรมาส และต าแหน่ง
กรรมการเพิ่มข้ึน 10,000 บาท/ไตรมาส  ทั้ งน้ี เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ  

จ่ายใหแ้ก่ ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 60,000 บาท/ไตรมาส 40,000 บาท/ไตรมาส 

กรรมการ 30,000 บาท/ไตรมาส 20,000 บาท/ไตรมาส 

3) ค่าบ าเหน็จรายปี คงไวใ้นอตัราเดิม 

จ่ายใหแ้ก่  ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการบริษทัฯ  600,000 บาท/คน/ปี 600,000 บาท/คน/ปี 

4) ค่าต าแหน่ง คงไวใ้นอตัราเดิม 

จ่ายใหแ้ก่  ปี 2562 ปี 2561 
ประธานกรรมการบริษทั  200,000 บาท/เดือน 200,000 บาท/เดือน 

5) ค่าตอบแทนอ่ืน ไม่มี 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้ง
ของบริษทัฯ 

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

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม  

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2562 
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มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 278,191,994 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 278,191,994 100.0000 

วำระที ่7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2562 

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 2562 โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  มีความเป็นอิสระ  อตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสม มี
คุณสมบติัตรงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1)  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799  
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ  

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

3)  นางสาวศิริวรรณ นิตยด์ ารง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

โดยมีขอ้มูลของผูส้อบบญัชีดงักล่าว ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุม 

และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 2,900,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 
จ านวน 140,000 บาท หรือร้อยละ 5 ซ่ึงเป็นการปรับเพิ่มตามจ านวนชัว่โมงตรวจสอบท่ีเพิ่มข้ึน จากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่ และค่าใชจ่้ายพนกังานตรวจสอบท่ีปรับตวัสูงข้ึน  
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โดยมีรายละเอียดและขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
ค่าสอบบญัชี ปี 2562 ปี 2561 

 1) ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  
และงบการเงินรวมประจ าปี 

1,700,000 บาท 1,560,000 บาท 

 2) ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
และงบการเงินรวมระหวา่งกาล (รวม 3 ไตรมาส) 

1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน 2,900,000 บาท 2,760,000 บาท 

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

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 

อน่ึง ในปี 2561 บริษทัฯ จ่ายค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน จ านวน 10 บตัร 
บตัรละ 80,000 บาท รวม 800,000 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 ส าหรับบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ ท่ีไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีสังกดัส านกั
งานสอบบญัชีเดียวกบับริษทัฯ เน่ืองจากยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่มีนัยส าคญั บริษทัฯ สามารถก ากบัดูแลและ
ติดตามใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าวจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
จดัท างบการเงินรวมของบริษทัฯ 

ดร.กุลภทัรา สิโรดม เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

ค าถาม นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง สอบถามวา่ ค่าสอบบญัชีเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เป็นการปรับตามปกติ หรือเป็น
การปรับเน่ืองจากค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ท่ีก าหนดค่าชดเชยส าหรับลูกจา้ง
ท่ีท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ยจาก 
300 วนั เป็น 400 วนั 

ค าตอบ ดร.กุลภทัรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ 
กรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาจากกิจกรรมท่ีผูส้อบบญัชีใช้ในการตรวจสอบ เน่ืองจากบริษทัฯ 
เติบโตมากข้ึน มีกิจกรรมมากข้ึน และมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่มีผลให้ผูส้อบบญัชีตอ้งใช้
จ  านวนชัว่โมงในการตรวจสอบมากข้ึน ซ่ึงโดยปกติก็ตอ้งมีเร่ืองอตัราเงินเฟ้อมาพิจารณาร่วมดว้ย 
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ต่อจากนั้น ดร.กุลภทัรา สิโรดม จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 278,191,994 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 278,191,994 100.0000 

วำระที ่8 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

-ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใด - 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและเสนอขอ้คิดเห็น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นสอบถาม 
ดงัน้ี 
ค าถาม นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง สอบถามวา่ มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ มีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งไร 
ค าตอบ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบั

ใช้ในปี 2562 เร่ืองรายได ้ไม่มีผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่างเป็นสาระส าคญั เพราะส่วนใหญ่เป็น
การแสดงรายการ 

ค าถาม นายธวชัชัย เทียนบุญส่ง สอบถามว่า ความอ่ิมตวัของตลาดบะหม่ีเส้นเหลืองและเส้นขาวเป็น
อยา่งไร และในอนาคตมีแนวโนม้จะเติบโตไปในทิศทางใด 

ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ถา้ดูจากประวติัของต่างประเทศ มีการ
บริโภคบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 40 ซองต่อคนต่อปี บางประเทศก็ถือวา่อ่ิมตวัแลว้ บางประเทศก็ถือวา่ยงั
ไม่อ่ิมตวั ข้ึนอยูก่บัความเป็นอยูข่องแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทยบริโภคบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
49 ซองต่อคนต่อปี หลายปีท่ีผา่นมาบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปเติบโตนอ้ยมาก แต่ปี 2561 เติบโตประมาณ
ร้อยละ 3 หลงัจาก Consolidated งบการเงินของ PB แลว้ ตั้งเป้าหมายยอดขายไว ้30,000 ลา้นบาท 
ปัจจุบนัยอดขายของบริษทัฯ ประมาณ 22,000 กวา่ลา้นบาท ในอนาคตอาจน าเงินท่ีมีไปลงทุนใน
ธุรกิจอ่ืนเพิ่มเติม อยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

ค าถาม นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง สอบถามวา่ การลงทุนใน Automation หรือการขยายธุรกิจ วางแผนไวใ้น
ปี 2562 หรือปีถดัไป และค่าใชจ่้ายประมาณการไวเ้ท่าใด 

ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ยงัก าหนดเป็นตวัเลขค่าใชจ่้ายไม่ได ้
ส าหรับธุรกิจท่ีลงทุนไปแลว้แต่สัดส่วนการลงทุนยงัไม่ถึงร้อยละ 50 บริษทัฯ พยายามเขา้ไปถือ
หุน้ใหถึ้งร้อยละ 50 เพื่อ Consolidated งบการเงิน เป็นการเพิ่มยอดขายทางหน่ึง 
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ค าถาม นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง สอบถามว่า การลงทุนท่ีกล่าวถึง บริษทัฯ จะใช้เงินสดท่ีมีอยู่ โดยไม่มี
การเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนจากผูถื้อหุน้ ใช่หรือไม่ 

ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ เงินสดมีเพียงพอ ไม่มีแผนการเพิ่มทุน 
ค าถาม นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง สอบถามว่า เน่ืองจาก PB เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึง

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีมีคู่แข่งเพิ่มข้ึน มีผลกระทบกบับริษทัฯ หรือไม่ และมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 
ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า หลายปีท่ีผ่านมาธุรกิจเบเกอร่ีเติบโต

เร็วมากปีหน่ึงเติบโตถึงร้อยละ 7-10 ก็มีมาแลว้ แต่ในปี 2561 ชะลอตวัลงมาเล็กนอ้ย รายละเอียด
เพิ่มเติมขอใหติ้ดตามไดจ้ากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ PB 

ค าถาม นายสุธรรม ธีระวฒันชยั สอบถามว่า ยอดขายต่างประเทศบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปในปี 2561 จ  านวน 
3,611 ลา้นบาท ส่วนปี 2560 จ  านวน 3,184 ลา้นบาท เติบโตมาพอสมควร อตัราก าไรจากการขาย
ต่างประเทศจะสูงกวา่การขายในประเทศ ใช่หรือไม่  

ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า อัตราก าไรขั้นต้นจากการขาย
ต่างประเทศสูงกว่าการขายในประเทศ โอกาสการเติบโตในตลาดต่างประเทศมีมากกว่าใน
ประเทศ แต่ปัจจุบนัการขยายตลาดต่างประเทศก็ไม่ง่าย ยกตวัอย่าง เม่ือเร็วๆ น้ี บริษทัฯ ไดม้อง
ตลาดประเทศซูดานไว ้ปรากฏวา่เกิดการปฏิวติัข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ พยายามให้มี Agent อยู่
ในแต่ละประเทศ และปรับรูปแบบการขาย เพื่อใหย้อดขายเติบโต 

ค าถาม นายสุธรรม ธีระวฒันชัย สอบถามว่า ธุรกิจน ้ าผลไม้สัดส่วนยอดขายไม่มาก แต่การขาย
ต่างประเทศเติบโตค่อนขา้งดี ในขณะท่ีขายในประเทศลดลง โดยยอดขายต่างประเทศในปี 2561 
จ  านวน 679 ลา้นบาท ส่วนปี 2560 จ  านวน 503 ลา้นบาท ธุรกิจน ้ าผลไมย้อดขายต่างประเทศสูง
กวา่ยอดขายในประเทศ ใช่หรือไม่ และส่วนใหญ่ส่งออกไปขายท่ีประเทศใด 

ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ธุรกิจน ้ าผลไมย้อดขายต่างประเทศสูง
กวา่ขายในประเทศ โดยส่งออกไปขายท่ีประเทศจีนและเขมร 

ค าถาม นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง สอบถามว่า ตลาดบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป มีทั้งของประเทศญ่ีปุ่น และของ
ประเทศเกาหลี ในส่วนของมาม่ามอง Positioning ในตลาดไวอ้ยา่งไร 

ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปเป็นสินคา้ควบคุม
ราคาโดยกระทรวงพาณิชย ์มาม่าราคาขายปลีกซองละ 6 บาท ก็ยงัคงเป็นตลาดใหญ่ ทางออกของ
บริษทัฯ คือ ออกผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นมาม่า OK Series ในราคาขายปลีกซองละ 15 บาท เพื่อไปแข่ง
กบับะหม่ีน าเขา้จากประเทศเกาหลี ซ่ึงตอนน้ีก็เร่ิมจะมีบะหม่ีน าเขา้จากประเทศอินโดนีเซียมาบา้ง 
แต่ยอดขายของมาม่า OK Series ใหม่ไม่ไดแ้พย้อดขายบะหม่ีน าเขา้จากประเทศเกาหลี 

ค าถาม นางสาวอรพรรณ อสัสมงคล สอบถามวา่ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ในรายงานประจ าปี 2561 หนา้ 
138 มีผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 133 ลา้นบาท เกิดจากอะไร 

ค าตอบ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ช้ีแจงว่า ทุกๆส้ินปีจะตอ้งมีการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายตามมูลค่าราคาตลาด และน าไปเปรียบเทียบกบัส้ินปีท่ีผา่นมา มูลค่าท่ี
ลดลงหรือเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นรายการ Unrealized จะน ามาแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ค าถาม นางสาวอรพรรณ อสัสมงคล เสนอขอ้คิดเห็นวา่ ตลาดต่างประเทศมีบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปหลายยีห่อ้ 
สินคา้ผดัไทยกบัตม้ข่าไก่ ชาวต่างชาติชอบมาก แต่ปรากฏวา่เป็นสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศอ่ืน โดย
ส่วนตวัไดซ้ื้อสินคา้ผดัไทยของมาม่ามารับประทานซ่ึงอร่อยมาก แต่หาซ้ือไดย้ากมาก มองวา่เป็น
จุดเด่นของบะหม่ีมาม่าใน Shelves ต่างประเทศ  

ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้คิดเห็น 

เม่ือคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร ไดต้อบค าถามของผูถื้อหุน้ครบถว้นและไม่มีค  าถามหรือ
ขอ้แนะน าอ่ืนใดแลว้ ประธานท่ีประชุม นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผูถื้อ
หุน้ท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าของท่านมาประชุมในวนัน้ี อีกทั้งยงัใหข้อ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  

ภายหลงัการเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในเวลา 9.00 น. มีผูถื้อหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม
ประชุมเพิ่มข้ึน โดยจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มข้ึนเป็น 82 คน รวม 
128 ราย นบัจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัได ้278,191,994 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 84.38 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียก
ช าระแลว้    
 
ปิดประชุมเวลำ  10.48 น. 
 
 
ลงช่ือ _____________________________                
            (นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)                  
                     เลขานุการบริษทัฯ 
                 ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 
 
 
ลงช่ือ                 
                (นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา)     
    ประธานกรรมการบริษทั  
 
 
 
ลงช่ือ                                       ลงช่ือ        
                (นายพิพฒั พะเนียงเวทย)์                                                           (ดร.พจน์ พะเนียงเวทย)์  
 รองประธานกรรมการบริษทั                                                 กรรมการผูอ้  านวยการ 
                ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ 

พิพัฒ พะเนียงเวทย์ พจน์ พะเนียงเวทย์ 

สรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล 


