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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 3/2563 

 
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้ง MOON ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลสั 

ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 มีผูถื้อหุ้นเขา้
ประชุมด้วยตนเอง 37 ราย จ านวนหุ้น 48,912,750 หุ้น และผู ้ถือหุ้นมอบฉันทะ 62 ราย จ านวนหุ้น 
227,392,613 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทั้งส้ินท่ีเขา้ร่วมประชุม 48 คน จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกัน 
276,305,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.80 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ ครบเป็นองค์ประชุม ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมา
ประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ 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 าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี 3/2563 ในวนัพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2563 มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 4,055 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 329,704,014 หุน้  

นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อ
หุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2563 และมอบหนา้ท่ีให ้ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์กรรมการ
ผูอ้  านวยการ เป็นผูด้  าเนินการประชุม ตามวาระการประชุมต่อไป 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์กรรมการผูอ้  านวยการ แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า จากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 แมว้่าปัจจุบนัสถานการณ์จะเร่ิมคล่ีคลายบา้งแลว้ แต่บริษทัฯ ยงัคงมีความห่วงใยต่อสุขภาพ
ของผูถื้อหุ้น จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมไวล้่วงหนา้ ส่ือสารผ่านหนงัสือนดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 29 มิถุนายน 2563 เพื่อลดความเส่ียงการ
แพร่ระบาดและสุขอนามยัของส่วนรวม บริษทัฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ 
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัฯ จัดท่ีนั่งในห้อง
ประชุม โดยเวน้ระยะห่างทางสังคมระหว่างกนั 1.5 เมตร ขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมนัง่ตามหมายเลขท่ีนั่งท่ีได้
ก าหนดไว ้เพื่อสะดวกต่อการติดตาม กรณีเกิดเหตุใดๆ  และขอความร่วมมือสวมหน้ากากปิดปากปิดจมูก 
ตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในห้องประชุมและในพื้นท่ีจดัประชุม บริษทัฯ มิได้จัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการสอบถาม ดงันั้น หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีค าถาม ขอให้เขียนค าถามลงบนกระดาษ
ล่วงหน้าในแต่ละวาระ และยกมือ เพื่อให้เจา้หน้าท่ีเก็บรวบรวม น าส่งต่อเลขานุการบริษทัเพื่ออ่านค าถาม 
และประธานท่ีประชุมจะเป็นผูพ้ิจารณาตอบค าถามในวาระนั้นๆ และเน่ืองจากตอ้งบริหารเวลาให้กระชบั
หากค าถามใดไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัฯ จะบนัทึกค าถามค าตอบในรายงานการประชุมต่อไป 
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ล าดบัต่อมา ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์กล่าวแนะน ากรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูเ้ป็นสักขีพยานการนบัคะแนน ดงัน้ี 

กรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย เขา้ร่วมประชุม จ านวน 15 ท่าน 
  1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ รองประธานกรรมการบริษทั  / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  3) นายสุชยั รัตนเจียเจริญ รองประธานกรรมการบริษทั /  

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
  4) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์ กรรมการผูอ้  านวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
  5) นายก าธร ตติยกวี กรรมการบริษทั 
  6) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั  กรรมการบริษทั 
  7) นายบุญชยั โชควฒันา  กรรมการบริษทั 
  8) นายเวทิต โชควฒันา กรรมการบริษทั 
  9) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์ กรรมการบริษทั / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
10) นางอรทยั ทองมีอาคม กรรมการบริษทั 
11) ดร.กุลภทัรา สิโรดม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
12) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
13) นายกนิช บุณยษัฐิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
14) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
15) นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม จ านวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษทัฯ 
ทั้งหมด โดยประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง เขา้
ร่วมประชุมดว้ย 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม 
1) นายพนัธ์ พะเนียงเวทย ์ ผูจ้ดัการส านกักรรมการผูอ้  านวยการ 
2) นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการบริษทั และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

เป็นผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทัฯ 
3) นายวสันต ์บุญสัมพนัธ์กิจ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO) 

เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินของบริษทัฯ 
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ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และตวัแทนจากบริษทั ส านกังาน  อีวาย จ ากดั เขา้ร่วมประชุม เพื่อตอบขอ้ซักถาม
ของผูถื้อหุน้เก่ียวกบังบการเงิน 

1) นางสายฝน อินทร์แกว้ 
2) นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 

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

นายทรงชยั เชาวน์แหลม ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 
2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ แต่มีผูถื้อ
หุน้ 1 ราย เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้ดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑท่ี์
บริษทัฯ ก าหนด และบริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบแลว้ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เม่ือวนัพุธท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 

และบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น คร้ังท่ี 3/2563 มายงับริษทัฯ ภายในวนัพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือนัดประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณา
ตอบค าถามของผูถื้อหุน้ท่ีส่งค าถามมาล่วงหนา้ในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้นๆ  

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

นางสาวสรารัตน์ ตั้ งศิริมงคล เลขานุการบริษทั กล่าวช้ีแจง การออกเสียงลงคะแนนของการ
ประชุมคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีมีหรือท่ีไดรั้บมอบฉันทะมา โดยถือว่าหุ้น
หน่ึงมีหน่ึงคะแนน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41. 

การลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ
บริษทัฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกป้ายลงทะเบียน เพื่อลงมติในวาระดงักล่าว  กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่
ยกป้ายลงทะเบียนจะถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 

กรณีท่ี 2 ผูม้าประชุมท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มีวิธีปฏิบติัดงัน้ี 

- แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเอง 
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- แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีท่ีผูม้อบฉันทะก าหนดการออกเสียงไวล้่วงหน้าในแต่ละ
วาระนั้น บริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงไวเ้รียบร้อยแลว้ ผูม้าประชุมท่ีไดรั้บมอบฉันทะ
ไม่ตอ้งออกเสียง เวน้แต่กรณีท่ีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงใน
ระเบียบวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ก็ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงในห้องประชุมได้
ตามท่ีเห็นสมควรเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นการมอบฉนัทะเฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างชาติท่ีแต่งตั้งให้คสัโต 
เดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมีวิธีการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือ หากผูม้อบฉันทะได้
ออกเสียงไวล้่วงหนา้แลว้ก็ไม่ตอ้งลงมติในหอ้งประชุม 

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

วาระอ่ืนๆ ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายลงทะเบียน เจา้หน้าท่ีจะแจกบัตร
ลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียนและระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนนและเก็บ
บตัรลงคะแนนทนัที  

ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความจ าเป็นตอ้งกลบัก่อนการประชุมแลว้เสร็จ ขอใหผู้ถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะส่งบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีดว้ย 

กติกาการนบัคะแนนเสียง 

บริษทัฯ ใช้ระบบบาร์โคด้ในการนับคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
บริษทัฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง 
และ/หรือ บตัรเสีย แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและผูถื้อหุ้นท่ี
มอบฉนัทะ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกไวล้่วงหนา้ การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 

กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ มีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนน
โดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น 

กรรมการบริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกวาระ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ให้เป็นไป
ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ  
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ต่อจากนั้น ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์ไดด้ าเนินการประชุมตามวาระการประชุมท่ีแจง้ในหนงัสือนัด
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2563  

ก่อนพิจารณาวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ 
เพิ่มอีก 1 คน ท าใหมี้จ านวนหุน้รวม 276,320,063 หุน้ 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 24 
เมษำยน 2562 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจ้งต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า บริษทัฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญั      
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม
สามัญผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่ บนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัพุธท่ี 
24 เมษายน 2562 มีขอ้ความถูกตอ้ง และบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.mama.co.th 
ตั้งแต่วนัพฤหสับดีท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท ์  รับรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2562 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 276,320,063 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 276,320,063 100.0000 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และสรุปผล
การด าเนินงาน พร้อมการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ในรอบปี 2562 ไดป้รากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัท าขึ้นตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
รหสัคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้ โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
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ผลการด าเนินงานจากงบการเงินรวม ปี 2562 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ านวน 3,943.07 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2561 ร้อยละ 15.82 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีอตัราตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายลดลง 
จากการควบคุมตน้ทุนการผลิตโดยรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รายไดจ้ากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.96 เป็นการเพิ่มขึ้นจากการขายในประเทศ ร้อยละ 
6.03 ซ่ึงเป็นผลมาจากการออกผลิตภณัฑใ์หม่อย่างต่อเน่ือง และเป็นการเพิ่มขึ้นจากการขายต่างประเทศ ร้อย
ละ 10.84 ซ่ึงเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมดา้นการตลาดและการส่งเสริมการขายร่วมกบัตวัแทนจ าหน่ายใน
ต่างประเทศ 

อตัราตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย เท่ากบัร้อยละ 63.75 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1.00 เป็นผล
มาจากการควบคุมตน้ทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และอตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายได้
จากการขายอยูท่ี่ร้อยละ 15.94 ซ่ึงลดลงเลก็นอ้ยจากปี 2561 

ฐานะการเงินจากงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม จ านวน 34,253.43 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 11.06 มีหน้ีสิน
รวม  4,208.69 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73 มีส่วนของผูถื้อหุ้น จ านวน 30,044.74 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.01 และมีมูลค่าหุน้ตามบญัชี อยูท่ี่ 91.13 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึ้น 9.78 บาทต่อหุน้ 

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 บริษทัฯ ไดก้ารรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต คร้ังท่ี 1 ประจ าไตรมาส 1 ปี 2562 จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

บริษทัฯ ยงัคงแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ในการด าเนินนโยบายดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน
อยา่งต่อเน่ือง โดยจดัอบรมใหค้วามรู้กบัพนกังานใหม่ทุกคนในระหวา่งปี  

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี  

ค าถาม นายไกรฤกษ ์โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ สอบถามวา่ 
1) เกณฑ ์/ นโยบาย ในการขยายธุรกิจบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปในต่างประเทศ ดา้นกลยทุธ์ / พนัธมิตร /

ช่องทางการจดัจ าหน่าย / เปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้  
2) แผนการลงทุน / การใช้เงิน ในงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีมีมากกว่า 10,000 ล้านบาท และ

กระแสเงินสดท่ีมีมากกวา่ 2,500 ลา้นบาท 
ค าตอบ นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์กรรมการบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ 

1) นโยบายดา้นการส่งออก บริษทัฯ พยายามขยายเขา้ Supermarket ตอนเร่ิมตน้ท่ีท าธุรกิจส่งออก 
สินคา้ MAMA จะเนน้ไปท่ีคนเอเชีย แต่ 10 ปีท่ีผ่านมา ขยายไปท่ีคนในทอ้งถ่ินประเทศนั้นๆ 
ท าใหย้อดขายในส่วนน้ีเพิ่มขึ้น และสัดส่วนการถือหุน้ มากกวา่ร้อยละ 50 
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ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ 
2) บริษทัฯ มีนโยบายจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี โดยจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 50 และน าไปลงทุนในแต่ละปีร้อยละ 25 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 25 เก็บเป็นทุนส ารอง แต่
บริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองท าให้มีเงินสะสมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินสะสม 
10,000 ลา้นบาท ไดแ้บ่งไปใหบ้ริษทัจดัการกองทุนบริหารรวม 6 กองทุน ประมาณ 3,000 ลา้น
บาท และลงทุนในธุรกิจ Property ซ่ึงไดผ้ลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ 

ค าถาม นายประวิทย ์วิโรจน์วงษช์ยั สอบถามวา่ 
1) ปัจจุบนัมียอดส่งออกคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นตข์องรายไดร้วม 
2) ผลกระทบของโควิด-19 ต่อบริษทัฯ เป็นอยา่งไรบา้ง 

ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ 
1) เดิมบริษทัฯ ก าหนดนโยบายการส่งออกไม่เกินร้อยละ 20 แต่ยอดขายภายในประเทศเติบโต

ค่อนขา้งช้า บริษทัฯ จึงขยายไปตลาดต่างประเทศมากขึ้น ปัจจุบนัสัดส่วนยอดขายส่งออก
ประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายรวม 

2) โควิด-19 ถือว่าไดรั้บผลกระทบโดยทัว่ไป แต่ส าหรับธุรกิจของบริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบ
เพราะเป็นสินคา้จ าเป็น ในระหว่างท่ีเกิดโควิด-19 ส่ิงท่ีบริษทัฯ ท าได ้คือ การรักษาสุขภาพ 
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใหเ้กิดปัญหา และการันตีการผลิตร้อยละ 100 จึงท าใหย้อดขายเพิ่มขึ้น  

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

ก่อนพิจารณาวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ 
เพิ่มอีก 2 คน ท าใหมี้จ านวนหุน้รวม 276,323,163 หุน้ 

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 112 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37. ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปี ณ 
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนุมติั 

งบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน จดัท าขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการสอบทาน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ โดยมี
รายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หนา้ 142 - 225 
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สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยร์วม 34,253.43  ลา้นบาท 19,475.94  ลา้นบาท 
 หน้ีสินรวม 4,208.69  ลา้นบาท 2,334.81  ลา้นบาท 
 ส่วนของผูถื้อหุ้น 30,044.74  ลา้นบาท 17,141.13  ลา้นบาท 
 รายไดจ้ากการขาย 23,999.08  ลา้นบาท 13,642.07  ลา้นบาท 
 รายไดร้วม 24,734.57  ลา้นบาท 14,589.09  ลา้นบาท 
 ก าไรสุทธิ* 3,943.07  ลา้นบาท 2,935.00  ลา้นบาท 
 ก าไรสุทธิต่อหุน้* 11.96  บาท/หุน้ 8.90  บาท/หุน้ 
* ก  ำไรสุทธิและก ำไรสุทธิต่อหุ้น ในส่วนงบกำรเงินรวม หมำยถึง ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงินประจ าปี 2562 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 276,323,163 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 276,323,163 100.0000 

ก่อนพิจารณาวาระท่ี 4 มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ 
เพิ่มอีก 2 คน ท าใหมี้จ านวนหุน้รวม 276,326,573 หุน้ 

วำระที่ 4 รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ประจ ำปี 2562 

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

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยจดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีบนงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
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ส าหรับปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 2,935.00 ลา้นบาท บริษทัฯ 
ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล คร้ังท่ี 1 ส าหรับผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 
17 ตุลาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 2.26 บาท และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ในประเทศไทย ส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งเล่ือนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นออกไป ดงันั้น เพื่อลดผลกระทบ
จากการเล่ือนประชุมดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 2 
แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี 2562 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 8 พฤษภาคม 
2563 ในอตัราหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562 ในอตัราหุ้น
ละ 4.46 บาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุ้นละ 
2.00 บาท และจ่ายจากก าไรสะสมส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 30 ในอตัราหุ้นละ 2.46 บาท รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 1,470.48 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.10 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

ดังนั้นไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เพิ่มอีก และบริษทัฯไม่ตั้ง
ส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากไดต้ั้งส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562  ปี 2561  

1) ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ   2,935.00  ลา้นบาท 2,582.10  ลา้นบาท 
2) จ านวนหุน้  329,704,014 หุน้ 329,704,014 หุน้ 
3) เงินปันผลประจ าปี  4.46  บาท/หุน้ 3.92  บาท/หุน้ 

- เงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 1 2.26  บาท/หุน้ 1.91  บาท/หุน้ 
- เงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 2 2.20  บาท/หุน้ - 
- เงินปันผลงวดสุดทา้ย   - 2.01  บาท/หุน้ 

4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน     1,470.48  ลา้นบาท     1,292.44  ลา้นบาท 

5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั 
    ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

50.10% 50.05% 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

ค าถาม นายไกรฤกษ ์โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ สอบถามวา่ จากค าช้ีแจงของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในวาระท่ี 
1 เร่ืองการน าสภาพคล่องส่วนเกินกว่า 10,000 ลา้นบาท ไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ฝากใหบ้ริษทัจดัการกองทุนบริหารจ านวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปีนั้น แสดงวา่เงินสดก็จะเพิ่มขึ้นทุก
ปี ซ่ึงก็คือมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น จึงขอเสนอ ดงัน้ี 
1) พิจารณาเปล่ียนนโยบายการจ่ายปันผลร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

เป็นก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมแทน เพราะก าไรมาจาก PB (บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี) 
มากกวา่ร้อยละ 30 รวมถึงบริษทัลูกอ่ืนๆ การพิจารณาจากงบการเงินรวมน่าจะเหมาะสมกวา่ 

2) ซ้ือหุน้คืน เป็นการลงทุนในบริษทัเราเองซ่ึงดีและมัน่คง 
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ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่  
1) การท าธุรกิจไม่มีใครสามารถการันตีไดว้่าจะมีก าไรทุกปี อย่างช่วงโควิด-19 มีบริษทัลม้ละลาย

มาก ดงันั้น การท่ีเก็บเงินสดเอาไวเ้ป็นผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น หากมีก าไรเท่าไรก็จ่ายปันผล
ออกไป ส่ิงท่ีตามมาก็คือราคาหุน้ในตลาดจะสูงขึ้นแบบไม่จ ากดั หากเกิดวิกฤต บริษทัฯ จะดูแล
ผูถื้อหุน้อยา่งไรใหย้ ัง่ยนื การบริหารระยะยาวหากวนัใดธุรกิจไม่ค่อยดี ก าไรก็ไม่ค่อยดี บริษทัฯ 
ยงัสามารถจ่ายเงินปันผลดว้ยมูลค่าเท่าเดิมได ้เพื่อดูแลผูถื้อหุ้นไดย้าวขึ้นและมัน่คงขึ้น ดงันั้น 
หากบริษทัฯ มีก าไรแลว้แบ่งจ่ายปันผลหมด เวลาจะลงทุนตอ้งกูเ้งิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัฯ ก าหนดไวช้ดัเจน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิบนงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผูถื้อหุน้ทุกท่านรับทราบและมาถือหุน้ในบริษทัฯ คิดวา่นโยบายน้ีเหมาะสมแลว้ 

2) ปีท่ีแลว้ บริษทัฯ น าเงินไปซ้ือหุน้ PB (บมจ. เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี) ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประมาณ 
1,400 ลา้นบาท เพื่อถือหุ้นให้เกินสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อท างบ Consolidated จากการลงทุน
ดงักล่าว ท าให้ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นเป็น 2,900 กว่าลา้นบาท และก าไร
สุทธิจากงบการเงินรวม (ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่) เพิ่มขึ้นเป็น 3,900 กว่า
ลา้นบาท เป็นผลมาจากการหาจงัหวะของการลงทุน 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

วำระที่ 5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า 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 ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 
ท่าน ดงัน้ี 

1) นายสุชยั รัตนเจียเจริญ   รองประธานกรรมการบริษทั / 
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 

2) นายก าธร ตติยกวี   กรรมการบริษทั 
3) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั  กรรมการบริษทั 
4) นายบุญชยั โชควฒันา  กรรมการบริษทั 
5) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เห็นชอบตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัของกรรมการเป็นรายบุคคล (ใน
การพิจารณารายช่ือนายชยัวธั มะระพฤกษ์วรรณ ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้งด
ออกเสียงและออกจากห้องประชุม) โดยพิจารณาจากความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพสอดคลอ้ง
กบัตารางองค์ประกอบของกรรมการ (Board Skills Matrix)  ท่ีจดัท าเพื่อก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ี
ตอ้งการสรรหา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี
ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองและมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ส าหรับบุคคล
ท่ีเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระได้พิจารณาแลว้ว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 เพื่อเลือกตั้งกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นายสุชยั รัตนเจียเจริญ  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
2) นายก าธร ตติยกวี   ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
3) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
4) นายบุญชยั โชควฒันา    ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
5) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง 

โดยนายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ เคยด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ติดต่อกนัมาแลว้ 2 
ปี 9 เดือน ซ่ึงมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของ
บริษทัฯ 

อน่ึง ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง จึงขอแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนท่ีจะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ 
วา่กรรมการบางท่านท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งในการประชุมคร้ังน้ี เป็นกรรมการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ
อนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ คือ นายบุญชยั โชควฒันา ด ารงต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน)  

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

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล 
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มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
เป็นรายบุคคล 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นดว้ย 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

ไม่เห็นดว้ย 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

บตัรเสีย 
(คิดเป็น
ร้อยละ) 

รวม 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

1) นายสุชยั รัตนเจียเจริญ 
    กรรมการบริษทั 

274,524,892 
(99.3480) 

1,801,681 
(0.6520) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

276,326,573 
(100.0000) 

2) นายก าธร ตติยกวี 
    กรรมการบริษทั 

274,524,892 
(99.3480) 

1,801,681 
(0.6520) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

276,326,573 
(100.0000) 

3) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั 
    กรรมการบริษทั 

274,524,892 
(99.3480) 

1,801,681 
(0.6520) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

276,326,573 
(100.0000) 

4) นายบุญชยั โชควฒันา 
    กรรมการบริษทั 

274,524,892 
(99.3480) 

1,801,681 
(0.6520) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

276,326,573 
(100.0000) 

5) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ 
    กรรมการอิสระ 

276,326,573 
(100.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

276,326,573 
(100.0000) 

ดงันั้น รายนามกรรมการของบริษทัฯ ปี 2563 มีจ านวนทั้งหมด 15 ท่าน ดงัน้ี 
  1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา   2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์
  3) นายสุชยั รัตนเจียเจริญ   4) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์
  5) นายก าธร ตติยกวี         6) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั 
  7) นายบุญชยั โชควฒันา   8) นายเวทิต โชควฒันา 
  9) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์ 10) นางอรทยั ทองมีอาคม 
11) ดร.กุลภทัรา สิโรดม 12) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ 
13) นายกนิช บุณยษัฐิติ 14) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล 
15) นางทองอุไร ลิ้มปิติ  

โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ 1) ดร.กุลภทัรา สิโรดม 2) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ 3) นาย 
กนิช บุณยษัฐิติ 4) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล และ 5) นางทองอุไร ลิ้มปิติ 

วำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ แจ้งต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. ก าหนดให้
กรรมการบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีขอ้บงัคบัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา 
โดยค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัระดบัความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งควรใกลเ้คียงกับ
อตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  
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ในปี 2562  ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 เ ม่ือวันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 ได้อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายเป็นเงินทั้งส้ิน 13,796,000 บาท โดย
จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ จ านวน 1,674,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 64,000 บาท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง จ านวน 178,000 
บาท คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 480,000 บาท จ่ายเป็นค่าบ าเหน็จรายปีให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ 
จ านวน 9,000,000 บาท และจ่ายเป็นค่าต าแหน่งให้แก่ประธานกรรมการบริษทั จ านวน 2,400,000 บาท 
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 หนา้ 19 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซ่ึงไดก้ลัน่กรองถึงความเหมาะสม รวมถึงผลการด าเนินงานและการขยายตวัทางธุรกิจของ
บริษทัฯ เห็นควรใหเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2562 รวม 5 ลา้นบาท เพื่อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เน่ืองจากอตัรา
ดงักล่าวคงไวต้ั้งแต่ปี 2559 ก่อนควบรวมกิจการ  

ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและให้ใช้จนกว่ามีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ี
จ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

โดยมีรายละเอียดและขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

1) ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะผูท่ี้เขา้ประชุม) คงไวใ้นอตัราเดิม 

จ่ายใหแ้ก่ ต าแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 
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 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเส่ียง 

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 12,000 บาท/คร้ัง 
 กรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง 

2) ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส คงไวใ้นอตัราเดิม  

จ่ายใหแ้ก่ ต าแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 60,000 บาท/ไตรมาส 60,000 บาท/ไตรมาส 

กรรมการ 30,000 บาท/ไตรมาส 30,000 บาท/ไตรมาส 
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3) ค่าบ าเหน็จรายปี  

จ่ายใหแ้ก่  ปี 2563 ปี 2562 
คณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน
น าไปพิจารณาจัดสรร 
และเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ อนุมติั 

600,000 บาท/คน/ปี 

4) ค่าต าแหน่ง คงไวใ้นอตัราเดิม 

จ่ายใหแ้ก่  ปี 2563 ปี 2562 
ประธานกรรมการบริษทั  200,000 บาท/เดือน 200,000 บาท/เดือน 

5) ผลประโยชน์อ่ืนใด 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 2563 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 276,326,573 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 276,326,573 100.0000 

วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2563 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์ขอเชิญ ดร.กุลภทัรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอ
ขอ้มูลต่อท่ีประชุม 
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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 พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
คดัเลือกบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2563 โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบติัตรงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 
กบัปริมาณงานและชัว่โมงการตรวจสอบ  

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
1)  นางสายฝน อินทร์แกว้  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434  

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ  
2)  นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 
3)  นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

โดยมีขอ้มูลของผูส้อบบญัชีดงักล่าว ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมฯ 

และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 2,900,000 บาท เท่ากบัปี 2562 

โดยมีรายละเอียดและขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
ค่าสอบบญัชี ปี 2563 ปี 2562 

 1) ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  
และงบการเงินรวมประจ าปี 

1,700,000 บาท 1,700,000 บาท 

 2) ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
และงบการเงินรวมระหวา่งกาล (รวม 3 ไตรมาส) 

1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 

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

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

ทั้งน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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ในปี 2562 บริษทัฯ จ่ายค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน จ านวน 10 บตัร บตัร
ละ 80,000 บาท รวม 800,000 บาท ทั้งน้ี การให้บริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบบญัชีดงักล่าว เป็น
งานท่ีสามารถปฏิบติัไดโ้ดยผูส้อบบญัชี ภายใตก้รอบของขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี เร่ือง จรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

นอกจากน้ี บริษทั ส านักงาน อีวาย  จ ากัด ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยของบริษทัฯ อีก 3 
บริษทั คือ บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จ ากดั และบริษทั ไทยเพรซิ
เดนทฟ์ูดส์ (ฮงัการี) จ ากดั ส าหรับบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ ท่ีไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีสังกดัส านกั
งานสอบบญัชีเดียวกับบริษทัฯ เน่ืองจากยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่มีนัยส าคญั บริษทัฯ สามารถก ากับดูแลและ
ติดตามใหบ้ริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าวจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
จดัท างบการเงินรวมของบริษทัฯ 

ดร.กุลภทัรา สิโรดม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

ค าถาม นายสถาพร โคธีรานุรักษ ์สอบถามวา่ 
1) ค่าสอบบญัชีรวมกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ทั้งหมดในปี 2563 เป็นจ านวนเงินเท่าไร 
2) ในปี 2562 การจ่ายค่าสอบบญัชีทั้งหมดเป็นจ านวนเงินเท่าไร และมีค่าบริการอ่ืนหรือไม่ 
3) กรณีท่ีเกิดขึ้นในต่างประเทศของ Wirecard ท่ี EY ตรวจสอบจะกระทบต่อการสอบบญัชีของ

บริษทัหรือไม่ อยา่งไร 
ค าตอบ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ช้ีแจงวา่  

1) ปี 2563 ค่าสอบบญัชีรวมกบับริษทัยอ่ยอีก 3 บริษทั ประมาณ 6.2 ลา้นบาท 
2) ปี 2562 ค่าสอบบญัชีงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบัปี 2563 คือ 2.9 ลา้นบาท ค่าตรวจสอบบตัร 

BOI จ านวน 10 บตัร บตัรละ 80,000 บาท เป็นเงิน 800,000 บาท และค่าสอบบญัชีรวมกบับริษทั
ยอ่ยอีก 3 บริษทั ประมาณ 6.2 ลา้นบาท 

ดร.กุลภทัรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงวา่ 
3) กรณีท่ีเกิดขึ้นในต่างประเทศของ Wirecard เกิดจากความไม่จริงใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ได้ท าหน้าท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า เหตุการณ์
ดงักล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริษทัน้ี เพราะทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมี้การตรวจสอบกนัอยา่งเขม้ขน้และดูแลกนัอยา่งใกลชิ้ด ไม่มีขอ้สงสัยในส่ิงท่ีไม่มี
ตวัตนหรือไม่เป็นจริง 

ต่อจากนั้น ดร.กุลภทัรา สิโรดม จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งผูส้อบบัญชี
และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 276,326,573 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 276,326,573 100.0000 

วำระที่ 8 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

-ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใด - 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ มอบหมายให้ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการบริษทั เป็นผูอ่้าน
ค าถามของผูถื้อหุน้ท่ีส่งมาล่วงหนา้ ดงัน้ี 

ค าถาม นายชยัสิทธ์ิ ช่ืนชูวิทย ์สอบถามวา่  
1)  คดีความท่ีมีกบักรมสรรพากร ซ่ึงในแบบ 56-1 ระบุวา่ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขออนุญาตฎีกาไป
 ยงัศาลฎีกา และไดมี้ค าสั่งนดัฟังค าพิพากษาไปเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 มีผลเป็นอยา่งไร 

 2) หากศาลไม่รับฟ้อง ผลของแต่ละคดีจะเป็นอย่างไร ตอ้งช าระเงินอีกเท่าไหร่ และไดมี้การตั้ง
 ส ารองไปแลว้เท่าไหร่ 
 2.1) ขอ้พิพาทการถูกประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ปี 2546 
 2.2) ขอ้พิพาทภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ปี 2547 ถึงปี 2549 และปี 2551 ถึงปี 2553 และภาษีคร่ึงปี 
  ของปี 2548 ถึงปี 2549 และปี 2552 ถึงปี 2553 

ค าตอบ นายพนัธ์ พะเนียงเวทย ์ผูจ้ดัการส านกักรรมการผูอ้  านวยการ ช้ีแจงว่า คดีกบักรมสรรพากรไม่ได้
เป็นคดีท่ีเก่ียวกบัการเล่ียงภาษีหรือจงใจไม่จ่ายภาษีแต่อย่างใด แต่เป็นเร่ืองการใชสิ้ทธิ BOI ของ
ก าไร 300 ลา้นบาทแรก ในช่วงปี 2546 ถึงปี 2553 โดยบริษทัฯ ใชสิ้ทธ์ิในส่วนของก าไร 300 ลา้น
บาทแรกไปแลว้ ผ่านไปประมาณ 10 ปี กรมสรรพากรแจง้ว่าการตีความแบบน้ีไม่ถูกตอ้ง ตอ้งเอา
ก าไรส่วนท่ีไดสิ้ทธ์ิ BOI มาค านวณดว้ย คือ เป็นการปันส่วนท่ีไม่ตรงกนั โดยส่วนท่ีบริษทัฯ คิด
กบักรมสรรพากรคิดใชค้นละฐานกนั จึงมีตวัภาษีส่วนต่างท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บเพิ่มเติมพร้อม
กบัเบ้ียปรับเงินเพิ่ม พอปี 2556 บริษทัฯ ไม่เห็นดว้ยกบัการตีความแบบน้ีก็เลยใชสิ้ทธ์ิทางศาลฟ้อง
กรมสรรพากร ค าพิพากษาเบ้ืองตน้ออกมาทั้ง 2 คดี คดีแรก 5 แสนกว่าบาท คดีท่ีสอง 50 ลา้นกวา่
บาท ชั้นตน้ศาลให้บริษทัฯ ยกฟ้อง ให้กรมสรรพากรถูก หลงัจากนั้นบริษทัฯ มีการอุทธรณ์ จน
เม่ือตน้ปีท่ีผ่านมา ผลการอุทธรณ์ออกมาทั้ง 2 คดี ตดัสินให้กรมสรรพากรชนะอีก บริษทัฯ จึง
พิจารณาว่า ถ้าจะฎีกาค าพิพากษาก็คงไม่ เปล่ียน และคงต้องใช้เวลา รวมถึงมีค่าใช้จ่าย 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติให้จบตรงชั้นอุทธรณ์ ส่วนเงินท่ีตอ้งจ่าย บริษทัฯ ไดต้ั้งส ารองไว้
ตั้งแต่ปี 2559 เต็มจ านวนแลว้ และเม่ือตดัสินใจไม่ฎีกาต่อไป ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัฯ จึง
น าเงินไปช าระใหก้รมสรรพากรครบถว้นแลว้ ดงันั้น ตวัเลขท่ีจ่ายจะไม่กระทบงบการเงินปีน้ี  



 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
 

28 
 

ต่อจากนั้น ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ขณะน้ีสมควรแก่เวลาท่ีจะปิดการ
ประชุม ส าหรับค าถามของผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไม่ไดต้อบค าถามในท่ีประชุม บริษทัฯ จะ
บนัทึกค าถามและค าตอบดงักล่าวในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2563 

ประธานท่ีประชุม นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา กล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้ความ
ร่วมมือปฏิบติัตามมาตรการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 และไดแ้สดงความคิดเห็นพร้อมขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  

ภายหลงัการเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในเวลา 13.00 น. มีผูถื้อหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม
ประชุมเพิ่มขึ้น โดยจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 53 คน รวม 
104 ราย นบัจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัได ้276,326,573 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.81 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียก
ช าระแลว้ 

 

ปิดประชุมเวลำ  14.14 น. 

 

ค าถามของผูถื้อหุน้ และค าตอบของบริษทัฯ โดยนายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ค าถาม นางสาววิไล เวสาการพานิช สอบถามวา่ อเมริการะงบัการใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกบัสินคา้
จากประเทศไทย TFMAMA ไดรั้บผลกระทบอะไรบา้งและไดเ้ตรียมการแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 

ค าตอบ อเมริกาไม่ได้ระงบัการให้สิทธิแค่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ระงบัการให้สิทธิประเทศอ่ืนๆ ด้วย 
ดงันั้น จึงไม่ไดรั้บผลกระทบ แต่ส่งผลใหร้าคาขายปลีกเพิ่มขึ้นตามภาษีศุลกากรท่ีเรียกเก็บ  

ค าถาม นายไกรฤกษ ์โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ เสนอขอ้คิดเห็น ให้กรรมการบริษทัพิจารณากลุ่มลูกคา้ Target 
Group ใหม่ๆ จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กเล็ก (ไม่ใส่ MSG ซ่ึงปัจจุบนัตอ้งซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป
ของญ่ีปุ่ นส าหรับเด็กเลก็ใหลู้กรับประทาน) และกลุ่มผูสู้งอาย ุ(ไขมนัท่ีลดลง สารอาหารเพิ่มขึ้น) 

ค าตอบ ขอบคุณส าหรับขอ้คิดเห็น บริษทัฯ รับขอ้คิดเห็นดงักล่าวไวพ้ิจารณา 

ค าถาม นายประวิทย ์วิโรจน์วงษช์ยั สอบถามวา่ 
1) ไดฟั้งนกัวิเคราะห์จาก บล. หยวนตา้ กล่าวถึง ยอดขายของ TFMAMA โตร้อยละ 30 YoY เป็น
เพราะมีการกกัตุนสินคา้ในเดือนดงักล่าวใช่หรือไม่ แลว้เดือนถดัมายอดขายจะลดลงหรือไม่ 

2) ปัจจุบนับริษทัฯ ใชก้ าลงัการผลิตเท่าไร คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ 
3) ตลาดในประเทศน่าจะอ่ิมตัว แต่หากเทียบกับตลาดต่างประเทศ บริษทัฯ น่าจะมีจุดแข็งท่ี
รสชาติ คุณภาพ และช่ือสียงของอาหารไทย จึงตอ้งการให้บริษทัฯ เน้นตลาดส่งออกมากขึ้น 
โดยเฉพาะในประเทศจีน ไม่ทราบวา่การขยายตลาดในจีนเป็นอยา่งไร 

4) บริษทัฯ มีแผนการเติบโตอยา่งไรบา้ง 
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ค าตอบ 1) ยอดขายของบริษทัฯ เติบโตเน่ืองจากการกกัตุนในช่วงโควิด-19 แต่สืบเน่ืองจากนโยบายของ
บริษทัฯ ใช้อตัราก าลงัการผลิตเฉล่ียประมาณร้อยละ 80 ดงันั้น ในช่วงโควิด-19 จะเพิ่มการ
ผลิตไดร้้อยละ 20 หลงัจากช่วงโควิด-19 ความตอ้งการของตลาดลดลง 

2) ปัจจุบนับริษทัฯ ใชอ้ตัราก าลงัการผลิตเฉล่ียประมาณร้อยละ 80 
3) ตลาดประเทศจีน บริษทัฯ พยายามขยายตลาดโดยหาช่องทางใหม่ๆ 
4) บริษทัฯ มีแผนการเติบโต โดยตลาดในประเทศพยายามออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ในกลุ่ม Premium 

หรือออกผลิตภณัฑต์ามเทรนด์ ส่วนตลาดต่างประเทศพยายามส่งออกไปยงัประเทศท่ียงัไม่ได้
ส่งออกไปขาย 

ค าถาม นายสถาพร โคธีรานุรักษ ์สอบถามวา่ 
1) บริษทัฯ มีนโยบายในการประเมินมูลค่าเคร่ืองหมายการคา้ “มาม่า” หรือไม่ และควรมีมูลค่า

เท่าไร เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ใครเป็นเจ้าของ มีการละเมิดเคร่ืองหมายการคา้น้ีใน
ประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศหรือไม่ ถา้มีไดด้ าเนินการอยา่งไร 

2) มาตรฐานบญัชีใหม่ใด มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 
และปี 2563 อยา่งไรบา้ง 

ค าตอบ 1) บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “มาม่า” และไม่มีนโยบายการประเมินมูลค่า
เคร่ืองหมายการคา้ จึงไม่ทราบว่ามีมูลค่าเท่าไร การละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ “มาม่า” มีใน
ประเทศจีน ซ่ึงจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ก่อนบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดด้ าเนินการมาโดย
ตลอดแต่ยงัไม่ประสบความส าเร็จ 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปี 2562 ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปี 2563 ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้
ผลกระทบสะสมคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบบัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ แต่มีผลกระทบต่องบ
แสดงฐานะการเงิน โดยการจดัประเภทรายการใหม่ ไดแ้ก่ สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทาง
การเงิน สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า เป็นตน้ และมีการวดัมูลค่าสินทรัพย์
ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน (สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมได้จากงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
ฉบบัสอบทาน ประจ าไตรมาส 1 ปี 2563 ซ่ึงเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.mama.co.th 
และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.co.th) 
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ค าถาม นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง สอบถามวา่ 
1) การขยายตลาดในประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอยา่งไรและสามารถเติบโตไดม้ากแค่ไหน 
2) การท่ี 7-11 ไปเปิดสาขาในต่างประเทศ บริษทัฯ จะไดป้ระโยชน์อยา่งไร 

ค าตอบ 1) ตลาดบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปในประเทศค่อนขา้งจะอ่ิมตวัหรือเติบโตชา้ ในอนาคตบริษทัฯ พยายาม
ออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ในกลุ่ม Premium หรือออกผลิตภณัฑต์ามเทรนด ์

2) การท่ี 7-11 ไปเปิดสาขาในต่างประเทศ ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
 
 
 
ลงช่ือ _____________________________                
            (นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)                  
                     เลขานุการบริษทัฯ 
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