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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 5/2565 

 
ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์

วิงส์ คอนเวนชัน่ (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 38 ราย จ านวนหุ้น 57,955,263 หุ้น และผูถื้อหุ้นมอบฉันทะ 47 ราย 
จ านวนหุ้น 218,537,783 หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทั้งส้ินท่ีเขา้ร่วมประชุม 44 คน เป็น
จ านวนผูถื้อหุ้น 85 ราย จ านวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 276,493,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
และเรียกช าระแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อ
หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อ
หุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็น
องคป์ระชุม ปัจจุบนัหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ของบริษทัฯ มี 329,704,014 หุน้ ดงันั้น 1 ใน 3 คือ 109,901,338 หุน้  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี 5/2565 ในวนัพุธท่ี 30 มีนาคม 2565 มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 2,238 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 329,704,014 หุน้  

นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อ
หุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 5/2565 และมอบหนา้ท่ีให ้ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์กรรมการ
ผูอ้  านวยการ เป็นผูด้  าเนินการประชุม ตามวาระการประชุมต่อไป 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์กรรมการผูอ้  านวยการ แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ บริษทัฯ จดัท่ีนัง่ในห้อง
ประชุมโดยเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร ขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขท่ีระบุไว ้และขอ
ความร่วมมือสวมหนา้กากอนามยั ตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นห้องประชุมและในพื้นท่ีจดัประชุม หากผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมมีค าถาม ขอให้เขียนค าถามลงบนกระดาษล่วงหน้าในแต่ละวาระ และยกมือเพื่อให้เจา้หน้าท่ีเก็บ
รวบรวม น าส่งต่อเลขานุการบริษทัเพื่ออ่านค าถาม และประธานท่ีประชุมจะเป็นผูพ้ิจารณาตอบค าถามใน
วาระนั้นๆ 

ล าดับต่อมา ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผูอ้  านวยการ กล่าวแนะน ากรรมการบริษัทฯ 
กรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูเ้ป็นสักขีพยานการนบัคะแนน ดงัน้ี 

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

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์
 

รองประธานกรรมการบริษทั /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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  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) นายกนิช บุณยษัฐิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
13) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
14) นายกลินท ์สารสิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษทัฯ ลาประชุม 1 คน เน่ืองจากติดธุระจ าเป็น 
  นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน / 
 กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจ านวนกรรมการบริษทัฯ 
ทั้งหมด โดยประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง เขา้
ร่วมประชุมดว้ย 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม 
1) นายพนัธ์ พะเนียงเวทย ์ ผูจ้ดัการส านกักรรมการผูอ้  านวยการ / กรรมการลงทุน 
2) นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เลขานุการบริษทั / ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

เป็นผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทัฯ 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จากบริษทั ส านกังาน  อีวาย จ ากดั เขา้ร่วมประชุม เพื่อตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้น
เก่ียวกบังบการเงิน 

นางสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
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ผูเ้ป็นสักขีพยานการนบัคะแนน จากบริษทั ชมพูและเพื่อน จ ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ เขา้
ร่วมประชุม เพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ รวมทั้งการนบั
องคป์ระชุมของผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสและสร้างความมัน่ใจแก่ผูถื้อหุน้ 

   นายทรงชยั เชาวน์แหลม ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 
2564 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบแลว้ โดยผา่นช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

และบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น คร้ังท่ี 5/2565 มายงับริษทัฯ ภายในวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2565 ตามท่ีได้แจ้งไวใ้นหนังสือนัดประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ  

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 มีวิธีปฏิบติั ดงัน้ี 

- แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเอง 

- แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีท่ีผูม้อบฉันทะก าหนดการออกเสียงไวล้่วงหน้าในแต่ละ
วาระนั้น บริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงไวเ้รียบร้อยแลว้ ผูม้าประชุมท่ีไดรั้บมอบฉันทะ
ไม่ตอ้งออกเสียง เวน้แต่กรณีท่ีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงใน
ระเบียบวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ก็ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงในห้องประชุมได้
ตามท่ีเห็นสมควรเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 
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- 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 จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมเฉพาะท่ีออกเสียง  ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง 
และ/หรือ บตัรเสีย แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและผูถื้อหุ้นท่ี
มอบฉนัทะ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกไวล้่วงหนา้ การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 

กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ มีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนน
โดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น 

กรรมการบริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกวาระ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ให้เป็นไป
ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ  

ต่อจากนั้น ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์ไดด้ าเนินการประชุมตามวาระการประชุมท่ีแจง้ในหนงัสือนัด
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 5/2565  

ก่อนพิจารณาวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เพิ่มขึ้น 3 คน เป็นจ านวนผูถื้อหุน้ 3 
ราย รวมจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทั้งส้ินท่ีเขา้ร่วมประชุม 47 คน เป็นจ านวนผูถื้อหุ้น 88 ราย 
จ านวนหุน้รวมทั้งส้ิน 276,511,346 หุน้ 
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วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28 
เมษำยน 2564 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ แจ้งต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า บริษทัฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญั      
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม
สามัญผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่ บนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัพุธท่ี 
28 เมษายน 2564 มีขอ้ความถูกตอ้ง และบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.mama.co.th 
ตั้งแต่วนัพธุท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท ์  รับรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 276,511,346 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 276,511,346 100.0000 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และสรุปผล
การด าเนินงาน พร้อมการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ในรอบปี 2564 ไดป้รากฏอยู่ใน
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ซ่ึงได้จดัท าขึ้นตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โค้ด  โดยสรุป
สาระส าคญั ดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานจากงบการเงินรวม ปี 2564 

ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ านวน 3,574.64 ลา้นบาท ลดลง
จากปี 2563 จ านวน 515.36 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 12.60 
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รายไดจ้ากการขายรวมของบริษทัฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.72 เม่ือเทียบกบัปี 2563 อยา่งไรก็ตาม ตลอดปี 
2564 บริษทัฯ ได้รับผลกระทบจากราคาน ้ ามนัปาล์มท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัใช้ในการผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป
ปรับตวัสูงขึ้นเท่าตวัท าใหต้น้ทุนขายสูงขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ประกอบกบัปัญหา
การขาดแคลนตูข้นส่งสินคา้ระหว่างประเทศท าให้ค่าระวางเรือปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ก าไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ลดลงจากปี 2563 

ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายรวม 24,457.04 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.72 เม่ือเทียบกบัปี 
2563 โดยรายไดจ้ากการขายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 และรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6.35 

รายไดจ้ากการขายรวมแยกตามสายผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑบ์ะหม่ีและอาหารก่ึงส าเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.38 เม่ือเทียบกบัปี 2563 โดยรายไดจ้ากการขายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73 ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือ
บริจาคให้กบัประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์น ้ าท่วมท่ี
เกิดขึ้นในหลายพื้นท่ี ส่วนรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 ซ่ึงเติบโตในโซนยุโรปเพราะ
มีฐานการผลิตท่ีประเทศฮงัการีจึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาระบบการขนส่งระหว่างประเทศ ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี รายไดจ้ากการขายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 เม่ือเทียบกบัปี 2563 เป็นผลจากการ
บริหารการขายและการตลาด ท าให้รักษายอดขายไม่ให้ลดลงภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 รวมถึงมีการ
ปรับราคาขายสินคา้บางรายการตามต้นทุนวตัถุดิบท่ีเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2564 ส าหรับผลิตภณัฑ์อ่ืน 
ประกอบดว้ย กลุ่มขนมปังกรอบ บรรจุภณัฑ ์น ้าผลไม ้และอ่ืนๆ รายไดจ้ากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.57 เม่ือ
เทียบกบัปี 2563 โดยรายไดจ้ากการขายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.81 และรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.78 

ในส่วนของตน้ทุนขาย มีจ านวน 16,126.93 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.60 เม่ือเทียบกับปี 2563 
เน่ืองจากราคาวตัถุดิบหลกั โดยเฉพาะราคาน ้ ามนัปาลม์มีการปรับตวัสูงขึ้นอย่างมาก ประกอบกบัราคาแป้ง
สาลีมีการปรับตวัขึ้นในช่วงปลายปี 2564 ท าใหเ้ม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย 
เท่ากบัร้อยละ 65.94 ซ่ึงสูงกวา่ปี 2563 ร้อยละ 2.96 

ส าหรับค่าใชจ่้ายขายและบริหาร มีจ านวน 3,873.73 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.27 เม่ือเทียบกบัปี 
2563 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปัญหาการขาดแคลนตูข้นส่งสินคา้ท าให้ค่าระวางเรือ
ปรับตวัสูงขึ้นอย่างมาก นอกจากน้ี ยงัมีค่าใชจ่้ายทางบญัชีจากการปรับมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน และการ
ตดัจ่ายค่าความนิยมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายไดจ้าก
การขาย เท่ากบัร้อยละ 15.84 สูงกวา่ปี 2563 ร้อยละ 0.53 

ฐานะการเงินจากงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทัฯ มีสินทรัพย์รวม จ านวน 40,493.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2563 ร้อยละ 8.22 โดย
รายการหลกัท่ีเพิ่มขึ้นมาจากรายการสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ซ่ึงเป็นการบนัทึกตามมาตรฐานการบญัชี  
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บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม จ านวน 4,271.14 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2563 ร้อยละ 6.11 โดยเพิ่มขึ้น
จากรายการเจา้หนา้การคา้ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม จ านวน 36,222.54 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2563 ร้อยละ 
8.48 โดยเพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธิในงวด และมีมูลค่าหุน้ตามบญัชี จ านวน 109.86 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 
2563 เท่ากบั 8.58 บาทต่อหุน้ 

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

ในปี 2564 บริษทัฯ ยงัคงแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ในการด าเนินนโยบายดา้นการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชนัอย่างต่อเน่ือง โดยจดัอบรมให้ความรู้กบัพนกังานใหม่ทุกคน   และมีการจดัอบรมให้กบัพนกังาน
ในแต่ละหน่วยงานตามแผนการฝึกอบรมประจ าปีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงในระหว่างปี 2564 บริษทัฯ ได้
ด าเนินการในเร่ืองส าคญัๆ ดงัน้ี 

วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 เชิญคู่คา้เขา้ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หวัขอ้ “แนวทางการลดปัญหาคอร์
รัปชนัในภาคธุรกิจ” บรรยายโดย คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผูอ้  านวยการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) / สถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนคณะท างาน CAC ของบริษัทฯ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร 
Corporation Risk and Control Workshop (CRC รุ่นท่ี 8/2020 online) จดัโดยแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) 

วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 บริษทัฯ ด าเนินการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ในการแจง้ประกาศนโยบาย NO 
Gift Policy โดยเผยแพร่ทางส่ือสาธารณะ ไดแ้ก่ เวบ็ไซดข์องบริษทัฯ www.mama.co.th และ Intranet พร้อม
ออกจดหมายขอความร่วมมืองดการให้ของขวญั ส่งไปยงัคู่คา้ของบริษทัฯ เพื่อแสดงเจตนารมยแ์ละร่วม
รณรงคก์ารงดมอบของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงเทศกาลต่างๆ 

วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลแบบประเมินตนเองเพื่อพฒันาระบบต่อตา้นคอร์
รัปชนัของบริษทัฯ เพื่อยืน่ต่ออาย ุคร้ังท่ี 2 ต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย 

และในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ ไดก้ารรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้น
คอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย คร้ังท่ี 2 ประจ าไตรมาส 4 ปี 2564 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัป
ชนัของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม  

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 

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 
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งบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน จดัท าขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ นางสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4434 จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั และไดผ้่านการสอบทาน จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ โดยมีรายละเอียดงบ
การเงินปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ส่วนท่ี 3 งบการเงิน 

สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยร์วม 40,493.68  ลา้นบาท 22,512.61  ลา้นบาท 
 หน้ีสินรวม 4,271.14  ลา้นบาท 2,451.20  ลา้นบาท 
 ส่วนของผูถื้อหุ้น 36,222.54  ลา้นบาท 20,061.41  ลา้นบาท 
 รายไดจ้ากการขาย 24,457.04  ลา้นบาท 14,710.70  ลา้นบาท 
 ก าไรสุทธิ* 3,574.64  ลา้นบาท 2,686.50  ลา้นบาท 
 ก าไรสุทธิต่อหุน้* 10.84  บาท/หุน้ 8.15  บาท/หุน้ 
* ก  ำไรสุทธิและก ำไรสุทธิต่อหุ้น ในส่วนงบกำรเงินรวม หมำยถึง ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 276,511,346 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 276,511,346 100.0000 

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2564 

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



หนา้ 9 จาก 20 
 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยจดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีบนงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

ส าหรับปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ รวม 2,686.50 ลา้นบาท คิดเป็น
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 8.15 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
5/2565 เพื่ออนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 4.08 บาท รวมเป็นเงิน 
1,345.19 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกไปแลว้ เม่ือวนั
พฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.18 บาท รวมเป็นเงิน 718.75 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 จะจ่ายไดอี้กในอตัราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 626.44 ลา้นบาท  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับ
กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดรั้บเครดิตใน
การค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

2) เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสุทธิส่วนท่ี
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บเครดิตใน
การค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

3) ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565  
4) ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

บริษทัฯ ไม่ตั้งส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากตั้งส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 

1) ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ   2,686.50  ลา้นบาท 3,138.88  ลา้นบาท 
2) จ านวนหุน้  329,704,014 หุน้ 329,704,014 หุน้ 
3) เงินปันผลประจ าปี  4.08  บาท/หุน้ 4.77  บาท/หุน้ 

- เงินปันผลระหวา่งกาล 2.18  บาท/หุน้ 2.70  บาท/หุน้ 
- เงินปันผลงวดสุดทา้ย   1.90  บาท/หุน้ 2.07  บาท/หุน้ 

4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน     1,345.19  ลา้นบาท     1,572.69  ลา้นบาท 
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั 
    ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

50.07% 
 

50.10% 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม 
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มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัการจดัสรรก าไรและการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 276,511,346 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 276,511,346 100.0000 

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 5/2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 
คน ดงัน้ี 

1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษทั /  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ รองประธานกรรมการบริษทั / 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3) นางอรทยั ทองมีอาคม กรรมการบริษทั 
4) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระ /  
 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
5) นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ /  
 ประธานกรรมการลงทุน /  
 กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 



หนา้ 11 จาก 20 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดง้ดออกเสียงและออกจาก
ห้องประชุม เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดพ้ิจารณาถึง
คุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ
สอดคลอ้งกับตารางองค์ประกอบของกรรมการ (Board Skills Matrix) ท่ีจดัท าเพื่อก าหนดคุณสมบติัของ
กรรมการท่ีตอ้งการสรรหา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
ในคร้ังน้ี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ส าหรับบุคคลท่ีเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระไดพ้ิจารณาแลว้ว่าสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระ
หน่ึง ดงัน้ี 

1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
3) นางอรทยั ทองมีอาคม ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
4) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง 
5) นางทองอุไร ลิ้มปิติ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง 

โดยล าดับท่ี 4) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล  และล าดับท่ี 5) นางทองอุไร ลิ้มปิติ ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อเน่ืองมาแลว้ 3 ปี นับรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ
หน่ึงจนครบวาระ 6 ปี ซ่ึงทั้ง 2 คน มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และของบริษทัฯ 

อน่ึง ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง จึงขอแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนท่ีจะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ 
วา่กรรมการบางท่านท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งในการประชุมคร้ังน้ี เป็นกรรมการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ
อนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษทัฯ คือ นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ด ารง
ต าแหน่ง ประธานกรรมการกิตติมศักด์ิ  บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจขายส่ง
ผลิตภณัฑบ์ะหม่ีและอาหารก่ึงส าเร็จรูป และขนมปังกรอบ 

ส าหรับประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัในบริษทั ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน อ่ืน/กิจการอ่ืน/
กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ งข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ของผูไ้ด้รับเสนอช่ือ ซ่ึงมี
คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ตาม
เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และล าดบัท่ี 3 
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ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
เป็นรายบุคคล 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การออกเสียงลงคะแนน 
รายช่ือกรรมการ 

เห็นดว้ย 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

ไม่เห็นดว้ย 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

บตัรเสีย 
(คิดเป็น
ร้อยละ) 

รวม 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา 
    กรรมการบริษทั 

275,103,086 
(99.4907) 

1,408,260 
(0.5093) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

276,511,346 
  (100.0000) 

2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์
    กรรมการบริษทั 

275,103,086 
(99.4907) 

1,408,260 
(0.5093) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

276,511,346 
 (100.0000) 

3) นางอรทยั ทองมีอาคม 
    กรรมการบริษทั 

275,103,086 
(99.4907) 

1,408,260 
(0.5093) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

276,511,346 
 (100.0000) 

4) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล 
    กรรมการอิสระ 

276,511,346 
(100.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

276,511,346 
 (100.0000) 

5) นางทองอุไร ลิ้มปิติ 
    กรรมการอิสระ 

276,511,346 
(100.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

276,511,346 
 (100.0000) 

ดงันั้น รายนามกรรมการของบริษทัฯ ปี 2565 มีจ านวนทั้งหมด 15 คน 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) นายกนิช บุณยษัฐิติ 
13) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล 14) นางทองอุไร ลิ้มปิติ 
15) นายกลินท ์สารสิน  

โดยมีกรรมการอิสระ 5 คน ดงัน้ี 
  1) ดร.กุลภทัรา สิโรดม   2) นายกนิช บุณยษัฐิติ 
  3) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล   4) นางทองอุไร ลิ้มปิติ 
  5) นายกลินท ์สารสิน         
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วำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ แจ้งต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. ก าหนดให้
กรรมการบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีขอ้บงัคบัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา  

โดยค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งควร
ใกลเ้คียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  

ในปี 2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 เ ม่ือวันพุธท่ี 28 เมษายน 2564 ได้อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายเป็นเงินทั้งส้ิน 16,552,000 บาท โดย
จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ จ านวน 1,784,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 96,000 บาท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง จ านวน 208,000 
บาท คณะกรรมการลงทุน จ านวน 84,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 480,000 บาท จ่ายเป็นค่า
ต าแหน่งให้แก่ประธานกรรมการบริษัท จ านวน 2,400,000 บาท และจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จรายปีให้แก่
คณะกรรมการบริษทัฯ จ านวน 11,500,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 
ปรากฏอยูใ่นแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 หนา้ 112-113 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซ่ึงได้กลัน่กรองถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนั รวมถึงผลการด าเนินงานและการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
เท่ากบัปี 2564 

ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและให้ใชจ้นกว่ามีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ี
จ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

โดยมีรายละเอียดและขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

1) ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะผูท่ี้เขา้ประชุม) คงไวใ้นอตัราเดิม 

จ่ายใหแ้ก่ ต าแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 
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 
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จ่ายใหแ้ก่ ต าแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 
คณะกรรมการลงทุน 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 2565 ปี 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
  

ประธาน 60,000 บาท/ไตรมาส 60,000 บาท/ไตรมาส 
กรรมการ 30,000 บาท/ไตรมาส 30,000 บาท/ไตรมาส 

3) ค่าต าแหน่ง คงไวใ้นอตัราเดิม 

จ่ายใหแ้ก่  ปี 2565 ปี 2564 
ประธานกรรมการบริษทั  200,000 บาท/เดือน 200,000 บาท/เดือน 

4) ค่าบ าเหน็จรายปี  

จ่ายใหแ้ก่  ปี 2565 ปี 2564 
คณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน
น าไปพิจารณาจัดสรร 
และเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ อนุมติั 

คณะกรรมการสรรหา  
และก าหนดค่าตอบแทน
น า ไปพิ จ ารณาจัดสรร  
และเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ อนุมติั 

5) ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้ง
ของบริษทัฯ 

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

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม  

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2565 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ี
เสนอ 
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โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 276,511,346 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง  0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 276,511,346 100.0000 

วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2565 

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 พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 เพื่ออนุมัติแต่งตั้ ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็น
ส านกังานสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ มี
ความเป็นอิสระ อตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการตรวจสอบ มีคุณสมบติัตรงตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชี
คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1)  นางสายฝน อินทร์แกว้  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434  
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั ตั้งแต่ปี 2563) และ/หรือ  

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

3)  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีดงักล่าว บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 

ทั้งน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/
บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 3,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 
จ านวน 100,000 บาท หรือร้อยละ 3.45 เน่ืองจากสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีมีความ
ซับซ้อนอย่างต่อเน่ืองในช่วง 2 ถึง 3 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองสัญญาเช่า ได้ส่งผลให้จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบงบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัฯ รวมถึงการพูดคุยในประเด็นทางบญัชี 
ในช่วงปีหลงัมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่งมาก ซ่ึงทางบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดค้งค่าสอบบญัชีในช่วงสามปี
ท่ีผา่นมา โดยไม่ไดส้ะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีเพิ่มขึ้นของการตรวจสอบมาโดยตลอด 

โดยมีรายละเอียดและขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
ค่าสอบบญัชี ปี 2565 ปี 2564 

 1) ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  
และงบการเงินรวมประจ าปี 

1,800,000 บาท 1,700,000 บาท 

 2) ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
และงบการเงินรวมระหวา่งกาล (รวม 3 ไตรมาส) 

1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน 3,000,000 บาท 2,900,000 บาท 

อน่ึง ค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ี
บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซ่ึงต้องยื่นต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบตัรละ 80,000 บาท เท่ากบัปี 2564 

ในปี 2564 บริษทัฯ จ่ายค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน จ านวน 7 บตัร บตัร
ละ 80,000 บาท รวม 560,000 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 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม 

ต่อจากนั้น ดร.กุลภทัรา สิโรดม จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งผูส้อบบัญชี
และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอ 
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โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 276,511,346 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 276,511,346 100.0000 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (1) และ
ข้อ (7)) 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ เพื่อใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีความชดัเจน 
ครอบคลุมและรองรับการลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ในอนาคต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 เพื่ออนุมติัแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ (1) และขอ้ (7)) ดงัน้ี 

วตัถุประสงคปั์จจุบนั วตัถุประสงคท่ี์ขอเสนอแกไ้ขเพิ่มเติม 
ขอ้ (1) ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถื อ ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ  สิ ท ธิ
ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ 
และจัดการโดยประการ
อ่ื น  ซ่ึ ง ท รั พ ย์ สิ น ใ ด ๆ 
ตล อดจนดอกผ ล ข อ ง
ทรัพยสิ์นนั้น 

ขอ้ (1) ถือกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิครอบครอง สร้าง ซ้ือ จดัหา รับ ให้
ใช้ เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ เช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง ให้
เช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง ยืม ให้ยืม แลกเปล่ียน โอน รับโอน 
ฝาก รับฝาก และ/หรือ ด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น และ/
หรือ จดัการโดยประการอ่ืน ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอก
ผล และผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นนั้น ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ขอ้ (7) เ ข้ า เ ป็ น หุ้ น ส่ วนจ า กัด
ค ว า ม รั บ ผิ ด ใ น ห้ า ง
หุน้ส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น
ในบริษทัจ ากดัและบริษทั
มหาชนจ ากดั 

ขอ้ (7) ลงทุนเขา้หุน้ในกิจการคา้ใดๆ ลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ใน
ทรัพยสิ์นไม่ว่าโดยวิธีใด ลงทุนในหลกัทรัพย ์ตราสารหน้ี 
และ/หรือ หลักประกันอ่ืน เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับ
บุคคลอ่ืน ให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมกิจการหรือร่วมคา้ด้วย หรือ
เป็นหุ้นส่วนประเภทจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
หรือเป็นผูถื้อหุ้นในบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด นิติ
บุคคล หรือหน่วยธุรกิจอ่ืนใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีบริษทัฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
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อน่ึง การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 31 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม  

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ (1) และขอ้ (7)) และใหบุ้คคลท่ีบริษทัฯ มอบหมายในการ
จดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจ
แกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ รวมถึงการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีเสนอ 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 276,511,346 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง  0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 276,511,346 100.0000 

วำระที่ 9 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

-ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใด - 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

ค าถาม ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ 
1) มาม่าท่ีจ าหน่ายในต่างประเทศเป็นสินคา้ควบคุมราคาเหมือนในประเทศไทยหรือไม่ 
2) มาม่าราคาซองละ 6 บาท ยงัมีก าไรหรือไม่ 
3) ท าไมบริษทัคู่แข่งจึงสามารถขึ้นราคาเป็น 7 บาทได ้(ไม่แน่ใจวา่เป็นยีห่อ้ใด) 
4) ตน้ทุนวตัถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผูบ้ริหารมีแนวทางอย่างไรในการรักษาก าไรให้ได้อยู่ ใน

ระดบัเดิม  
5) ช่วงเวลาใดท่ีบริษทัฯ เห็นสมควรท่ีจะขึ้นราคามาม่าซองละ 6 บาท และจะขึ้นเป็นราคาเท่าใด 
6) ผูบ้ริหารมีความสนใจท่ีจะผลิตอาหารหรือเน้ือสัตวแ์ช่แข็งบา้งหรือไม่ เพราะผูบ้ริโภคท่ีทาน

มาม่ามกัจะใชว้ตัถุดิบเหล่าน้ีร่วมดว้ย 
ค าตอบ นายพนัธ์ พะเนียงเวทย ์ผูจ้ดัการส านกักรรมการผูอ้  านวยการ ช้ีแจงวา่ 
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ค าตอบ 1) ตลาดต่างประเทศไม่มีการควบคุมราคาบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
2) มาม่าราคาซองละ 6 บาท ยงัพอมีก าไรจากราคาล่าสุดของวตัถุดิบหลกั แป้งสาลี น ้ ามนัปาล์ม 

แต่ตน้ทุนสูงขึ้นมาพอสมควร 
3) น่าจะเป็นความเขา้ใจผิด เพราะมีการควบคุมราคาบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปทุกยีห่อ้ 
4) ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงขึ้นเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไดย้าก เช่น ขา้วสาลีท่ีใช้ในการผลิตแป้งสาลี ตอ้ง

น าเขา้จากต่างประเทศ จึงขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก ส่วนผลปาล์มดิบท่ีใช้ในการผลิตน ้ ามนั
ปาลม์ รัฐบาลประกนัราคาให้ชาวสวนปาลม์ จึงขึ้นอยู่กบัราคาตลาดในประเทศ ส่ิงท่ีพอจะท า
ได ้คือ ขอ้หน่ึง การต่อรองราคาและบริหารการสั่งซ้ือให้อยู่ในราคาท่ีดีท่ีสุด ขอ้สอง บริหาร
การใช ้ลดการสูญเสียให้ส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด ขอ้สาม เพิ่มรายได ้เช่น การเพิ่มสัดส่วนการขาย
ต่างประเทศซ่ึงมีก าไรสูงกวา่การขายในประเทศ และการลงทุนอ่ืนๆ โดยการน าเงินสดคงเหลือ
ของบริษทัฯ ไปบริหารจดัการให้เกิดผลตอบแทน รวมถึงการยื่นเร่ืองขอปรับราคาขายปลีก
ผลิตภณัฑเ์ดิม  และวางแผนออกผลิตภณัฑใ์หม่ในกลุ่มพรีเมียม จากการบริหารจดัการดงักล่าว
ขา้งตน้ จะสามารถสร้างก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ แต่คงไม่เท่ากบัสองปีท่ีผา่นมา 

5) ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการยืน่ขอปรับราคาขายปลีก 
6) สินคา้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเน้ือสัตว์แช่แข็ง เน้ือสัตว์ท่ีไม่ได้เป็นเน้ือสัตว์ (Plant-based) หรือ

นวตักรรมใหม่ๆ บริษทัฯ ศึกษาและให้ความสนใจอยู่ตลอด ทั้งส่วนท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบและ
ส่วนท่ีไม่ไดน้ ามาเป็นวตัถุดิบ โดยค านึงถึงความตอ้งการของตลาด ความถนดั และพาร์ทเนอร์
ทางธุรกิจท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญโดยตรง 

ค าถาม ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ 
1) บริษทัฯ มีแผนท่ีจะรักษาอตัราก าไรอย่างไร จากตน้ทุนท่ีเพิ่มขึ้นในปี 2564 (ตน้ทุนวตัถุดิบ 

เพิ่มขึ้น 8.6% ค่าใชจ่้ายการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 7.3% แต่รายไดเ้พิ่มขึ้นเพียง 3.7%) 
2) จากฐานะการเงินปัจจุบนัท่ีแข็งแกร่ง (หน้ีต่อทุนต ่า และมีเงินทุนส ารอง) บริษทัฯ มีแผนจะ

ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอยา่งไรในปี 2565-2567 
3) จากงบดุล ภายใตท้รัพยสิ์นไม่หมุนเวียน อยากทราบว่า “Account receivable under repurchase 

agreement” มูลค่า 500 ลา้นบาท ในปี 2564 คือรายการอะไร แตกต่างจากปีก่อนอยา่งไร 
4) เหตุใดค่าความนิยม (Goodwill) จึงมีการลดมูลค่าจาก 42 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 1 ลา้นบาท 

ในปี 2564 อยา่งรวดเร็ว  
ค าตอบ นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ 

1) ต้นทุนวตัถุดิบสูงขึ้ นเป็นปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้ นจาก
ค่าใชจ่้ายในการขาย คือ ค่าระวางเรือ ส่วนค่าใชจ่้ายบริหารไม่ไดเ้พิ่มขึ้น 

2) บริษทัฯ มีสภาพคล่องคงเหลือค่อนขา้งมาก ท่ีผา่นมาไดน้ าเงินบางส่วนไปให้บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนบริหาร คาดหวงัจะไดรั้บผลตอบแทนประมาณ 5% ช่วงหลงับางเดือนไม่ไดต้าม
ความคาดหวงัและบางเดือนติดลบ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน
เพื่อบริหารจดัการเงินสดคงเหลือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ 
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ค าตอบ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ช้ีแจงวา่ 
3) เป็นรายการรับขายฝากท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากบริษทัแห่งหน่ึง 
4) บริษทัย่อยของบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ปิดด าเนินธุรกิจ จึง

ตอ้งตดัจ่ายรายการค่าความนิยมออกจากงบการเงินรวม 

คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร ได้ตอบค าถามของผูถื้อหุ้นครบถว้นและไม่มีค าถามหรือ
ขอ้แนะน าอ่ืนใดแลว้ ประธานท่ีประชุม นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา กล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผูถื้อหุ้น
ท่ีใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามมาตรการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   

ภายหลังการเปิดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  เวลา 9.00 น. มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึ้น 3 คน เป็นจ านวนผูถื้อหุ้น 3 ราย รวมจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทั้งส้ินท่ีเขา้ร่วมประชุม 47 
คน เป็นจ านวนผูถื้อหุ้น 88 ราย จ านวนหุน้รวมทั้งส้ิน 276,511,346 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.87 ของจ านวนหุ้น
ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 
ปิดประชุมเวลำ  10.15 น. 
 
 
 
ลงช่ือ _____________________________                
            (นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)                  
                     เลขานุการบริษทัฯ 
                 ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
 
 
 
ลงช่ือ                 
                (นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา)     
    ประธานกรรมการบริษทั  
 
 
 
ลงช่ือ                                       ลงช่ือ        
                (นายพิพฒั พะเนียงเวทย)์                                                           (ดร.พจน์ พะเนียงเวทย)์  
 รองประธานกรรมการบริษทั                                                 กรรมการผูอ้  านวยการ 
                ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

สรำรัตน์ ตั้งศิริมงคล 

บุณยสิทธ์ิ โชควัฒนำ 

พิพัฒ พะเนียงเวทย์ พจน์ พะเนียงเวทย์ 


