
ท่ี TFMAMA 404/2561 
 
       วนัท่ี 25 เมษายน 2561 
 
เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561  ใน
วนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องพาวิลเล่ียน บีซีดี ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอน
เวนชัน่ (ศรีนครินทร์) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ดงัน้ี 
 
 
วาระที ่1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉนัท ์อนุมติังบการเงินประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
 เห็นดว้ย 278,002,137 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 งดออกเสียง 0 0.0000 
 บตัรเสีย  0 0.0000 
  
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 3.61 บาท รวมเป็นเงิน 
1,191.73 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.04 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ   
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกไปแลว้ เม่ือวนั
ศุกร์ท่ี 15 กนัยายน 2560 ในอตัราเทียบเท่าหุ้นละ 1.98 บาท รวมเป็นเงิน 654.31 ล้านบาท  
ดงันั้น เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 จะจ่ายได้อีก หุ้นละ 1.63 บาท 
จ านวนหุน้ 329,704,014 หุน้ รวมเป็นเงิน 537.42 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 



1)  เงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 412.13 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสะสม
ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดรั้บ
เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 
2)  เงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.38 บาท รวมเป็นเงิน 125.29 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสะสม
ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บ
เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 
3)  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัจนัทร์ท่ี 7 พฤษภาคม  
2561   
4)  ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
 เห็นดว้ย 277,878,384 99.9403 
 ไม่เห็นดว้ย 165,896 0.0597 
 งดออกเสียง 0 0.0000 
 บตัรเสีย  0 0.0000 
 
วาระที ่4 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบุคคล 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 การออกเสียงลงคะแนน 
รายช่ือกรรมการ 

เห็นดว้ย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ไม่เห็นดว้ย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(คิดเป็นร้อยละ) 

บตัรเสีย 
(คิดเป็นร้อยละ) 

 1) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์
 

276,198,420 
(99.3361) 

1,845,860 
(0.6639) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 2) นายเวทิต โชควฒันา 276,198,420 
(99.3361) 

1,845,860 
(0.6639) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 3) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์ 276,198,420 
(99.3361) 

1,845,860 
(0.6639) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 4) ดร.กุลภทัรา สิโรดม 278,014,280 
(99.9892) 

30,000 
(0.0108) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 5) ท่านผูห้ญิงองักาบ บุณยษัฐิติ 278,014,280 
(99.9892) 

30,000 
(0.0108) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 



  ดงันั้น รายช่ือกรรมการของบริษทัฯ ปี 2561 มีจ านวนทั้งหมด 15 ท่าน ดงัน้ี 
  1) นายบุณยสิทธ์ิ   โชควฒันา   2) นายก าธร  พูนศกัด์ิอุดมสิน   
  3) นายพิพฒั   พะเนียงเวทย ์
  5) ดร.พจน์  พะเนียงเวทย ์
  7) นายอภิชาติ  ธรรมมโนมยั 
  9) นายเวทิต  โชควฒันา    
11) ดร.กุลภทัรา  สิโรดม 
13) นายชยัวธั  มะระพฤกษว์รรณ 

  4) นายสุชยั  รัตนเจียเจริญ 
  6) นายก าธร  ตติยกวี 
  8) นายบุญชยั  โชควฒันา 
10) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์
12) ท่านผูห้ญิงองักาบ  บุณยษัฐิติ 
14) ศ.ดร.วสิิฐ  จะวะสิต 

15) นายสาโรช ชยาววิฒัน์กุล     
 
 โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ 1) ดร.กุลภทัรา สิโรดม 2) ท่านผูห้ญิงองักาบ บุณยษัฐิติ
 3) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ 4) ศ.ดร.วสิิฐ จะวะสิต และ 5) นายสาโรช ชยาววิฒัน์กุล 
 
วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท  

โดยจ่ายดงัน้ี 
1) ค่าเบ้ียประชุม : จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เฉพาะผูท่ี้เขา้ประชุม   
                     -  ต  าแหน่งประธาน   12,000 บาท/คร้ัง    
                     -  ต  าแหน่งกรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง  
2) ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส : จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ  
                     -  ต  าแหน่งประธาน  40,000 บาท/ไตรมาส  
                     -  ต  าแหน่งกรรมการ 20,000 บาท/ไตรมาส  
3) ค่าบ าเหน็จรายปี : จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั 600,000 บาท/คน/ปี  
4)  ค่าต าแหน่ง : จ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการบริษทั 200,000 บาท/เดือน 
 5) ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มี 

           ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดย 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
 เห็นดว้ย 278,044,280 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 งดออกเสียง 0 0.0000 
 บตัรเสีย  0 0.0000 



วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 จากบริษทั ส านกังาน  

อีวาย จ ากดั ดงัน้ี 
1) นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799   

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั ตั้งแต่ปี 2560)และ/หรือ 
2) นายวชิาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451  
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) และ/หรือ 
3) นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4377 

           (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ดงัน้ี 
1)  ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
      และงบการเงินรวมประจ าปี 

 
1,560,000 บาท 

2)  ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  
      และงบการเงินรวมระหวา่งกาล (รวม 3ไตรมาส) 

 
1,200,000  บาท 

รวมทั้งส้ิน 2,760,000  บาท 
ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนท่ี
บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซ่ึงต้องยื่นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบตัรละ 80,000 บาท 
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ปฏิบติัหนา้ท่ี
แทนได ้โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
 เห็นดว้ย 278,044,280 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 งดออกเสียง 0 0.0000 
 บตัรเสีย  0 0.0000 
  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
             ขอแสดงความนบัถือ 
 
      _______________________ 
      (นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล) 
                เลขานุการบริษทั 

บช/สน 


