
ท่ี TFMAMA 801/2563 
 วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 
 
เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563  ในวนั
จนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้ง MOON ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ  ตั้งอยู่
เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  ดงัน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธที่ 24 
เมษายน 2562 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัพุธท่ี 24 เมษายน 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 

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉนัท ์อนุมติังบการเงินประจ 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 

 

 

 

 



วาระที ่4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจ าปี 2562    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจ าปี 2562  ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้ 2 คร้ัง ใน

อตัราหุ้นละ 4.46 บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,470.48 ลา้นบาท   ดงันั้นไม่มีการเสนอจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เพิ่มอีก และบริษัทฯไม่ตั้ งส ารองตามกฎหมาย 
เน่ืองจากไดต้ั้งส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบุคคล 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 การออกเสียงลงคะแนน 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นดว้ย 

(คิดเป็นร้อยละ) 
ไม่เห็นดว้ย 

(คิดเป็นร้อยละ) 
งดออกเสียง 

(คิดเป็นร้อยละ) 
บตัรเสีย 

(คิดเป็นร้อยละ) 
 1) นายสุชยั รัตนเจียเจริญ 

 
274,524,892 

(99.3480) 
1,801,681 
(0.6520) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 2) นายก าธร ตติยกว ี 274,524,892 
(99.3480) 

1,801,681 
(0.6520) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 3) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั 274,524,892 
(99.3480) 

1,801,681 
(0.6520) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 4) นายบุญชยั โชควฒันา 274,524,892 
(99.3480) 

1,801,681 
(0.6520) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 5) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ 276,326,573 
(100.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 
  ดงันั้น รายช่ือกรรมการของบริษทัฯ 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.สุวมิล กีรติพิบูล 
15) นางทองอุไร ล้ิมปิติ     



 โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ  
                             1) ดร.กุลภทัรา  สิโรดม                                           2) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ 
   3) นายกนิช  บุณยษัฐิติ                                            4) ศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล กีรติพิบูล  
                             5) นางทองอุไร ล้ิมปิติ 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 

ลา้นบาท  โดยจ่ายดงัน้ี 
1) ค่าเบ้ียประชุม : จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 
(ถา้มี)  เฉพาะผูท่ี้เขา้ประชุม   

-  ต าแหน่งประธาน      12,000 บาท/คร้ัง    
-  ต  าแหน่งกรรมการ    10,000 บาท/คร้ัง  

2) ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส : จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ  
-  ต าแหน่งประธาน      60,000 บาท/ไตรมาส  
-  ต าแหน่งกรรมการ    30,000 บาท/ไตรมาส  

3) ค่าบ าเหน็จรายปี : จ่ายให้แก่กรรมการบริษทัทุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนน าไปพิจารณาจดัสรร และเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั  

4)  ค่าต าแหน่ง : จ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการบริษทั 200,000 บาท/เดือน 
 5) ผลประโยชน์อ่ืนใด : ไม่มี 

           ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดย 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
 เห็นดว้ย 276,326,573 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 งดออกเสียง 0 0.0000 
 บตัรเสีย  0 0.0000 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉนัท ์แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563  จากบริษทั 

ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัน้ี 



1) นางสายฝน อินทร์แกว้  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 
2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ์              ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 
3) นายวชิาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 

           (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ)  
 
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

1)  ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
  และงบการเงินรวมประจ าปี 

 
1,700,000  บาท 

2)  ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  
     และงบการเงินรวมระหวา่งกาล (รวม 3 ไตรมาส) 

 
1,200,000  บาท 

รวมทั้งส้ิน 2,900,000  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 276,326,573 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 งดออกเสียง 0 0.0000 
 บตัรเสีย  0 0.0000 

  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
             ขอแสดงความนบัถือ 
 

      _______________________ 
                 (นางสาวสรารัตน์  ตั้งศิริมงคล) 
                เลขานุการบริษทั 

บช/สน 


