
 

 

 

 

 

 

ในวนัประชมุ บริษทัฯ งดจดัของว่างและเครื่องด่ืม งดแจกของช ารว่ย 

งดจดัสินคา้ชงชิม และงดจดัแสดงสินคา้ตวัอยา่ง รวมถึงงดแจกรายงานประจ าปี 2563 

และรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2563 แบบรปูเลม่ เพ่ือลดการสมัผสัสิ่งของรว่มกบัผ ูอ่ื้น 

 

 

หนงัสือนดัประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ 

ครัง้ท่ี 4/2564 

วนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 

เวลา 9.00 น. 

ณ หอ้งพาวิลเลี่ยน เอ ชัน้ 8 

โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟรวิ์งส ์คอนเวนชัน่ 

(ศรีนครินทร)์ 

เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร ์แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 

เปิดรบัลงทะเบียน เวลา 7.00 น. 

โปรดน าหนงัสือเชิญประชมุท่ีมีบารโ์คด้ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน) 

มาแสดงในวนัประชมุ 
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 

ท่ี  TFMAMA 306/2564 

วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563 
หนา้ 11 - 30 

   2. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

หนา้ 31 - 38 

   3. นิยามกรรมการอิสระ หนา้ 39 - 40 
   4. ขอ้บงัคบัของบริษทั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น หนา้ 41 - 43 
   5. ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ หนา้ 44 
   6. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. หนา้ 45 - 50 
   7. เอกสารท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 

วิธีการมอบฉนัทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน 
และกติกาการนบัคะแนนเสียง 

หนา้ 51 - 54 

   8. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ หนา้ 55 - 57 
   9. วิธีการใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 

สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564  และรายงานประจ าปี 2563  
หนา้ 58 

 10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  หนา้ 59 
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 / รายงานความยัง่ยนื

ประจ าปี 2563 แบบรูปเล่ม 
หนา้ 60 

 12. หนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้ (แบบฟอร์มลงทะเบียน กรุณาน ามา
แสดงในวันประชุม) พร้อมรหสัคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลด
เอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564  และรายงานประจ าปี 
2563  

 
 
 

ด้วยคณะกรรมการ บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียก
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องพาวิลเล่ียน เอ ชั้น 8 
โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันจันทร์ท่ี 3 
สิงหาคม 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 1 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบั
แต่วนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
www.mama.co.th ตั้งแต่วนัพฤหสับดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการ : บนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัจนัทร์
ท่ี 3 สิงหาคม 2563 มีขอ้ความถูกตอ้ง เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 
เพื่อรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 การลงมติ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
พร้อมการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ในรอบปี 2563 ปรากฏอยูใ่นรายงาน
ประจ าปี 2563 ซ่ึงบริษทัฯ จดัท าขึ้นตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุ้นในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้  

 ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานประจ าปี 2563 มีขอ้มูลครบถว้น เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม
สามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

 การลงมติ : วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37. ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปี ณ วนัส้ินสุดรอบ
ปีบญัชีของบริษทัฯ  เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั  

 งบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแส
เงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน จดัท าขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
นางสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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 ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินประจ าปี 2563 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ว่าถูกตอ้ง และคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบแลว้ เห็นควรเสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564 เพื่ออนุมติังบการเงินดงักล่าว 

 โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพยร์วม 37,416.57  ลา้นบาท 21,190.64  ลา้นบาท 
 หน้ีสินรวม 4,025.12  ลา้นบาท 2,406.90  ลา้นบาท 

 ส่วนของผูถื้อหุ้น 33,391.45  ลา้นบาท 18,783.74  ลา้นบาท 
 รายไดจ้ากการขาย 23,580.48  ลา้นบาท 13,985.01  ลา้นบาท 

 ก าไรสุทธิ* 4,090.01  ลา้นบาท 3,138.88  ลา้นบาท 

 ก าไรสุทธิต่อหุน้* 12.41  บาท/หุน้ 9.52  บาท/หุน้ 
 

*ก าไรสุทธิและก าไรสุทธิต่อหุ้นในงบการเงินรวม หมายถึง ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

รายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 98-199 

 การลงมติ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ 46. ก าหนดใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจาก
เงินก าไร คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว 
และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยจดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีบนงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ รวม 3,138.88 ลา้นบาท 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2563 รวม 3,138.88
ล้านบาท เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 4.77 บาท รวมเป็นเงิน 1,572.69 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
50.10 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกไปแลว้ เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี 15 ตุลาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.70 บาท รวมเป็นเงิน 890.20 ลา้นบาท  ดงันั้น เงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 จะจ่ายไดอี้กในอตัราหุ้นละ 2.07 บาท รวมเป็น
เงิน 682.49 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1)  เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงิน 379.16 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสุทธิ
ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับ
เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

2)  เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.48 บาท รวมเป็นเงิน 158.26 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสะสม
ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 23 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บ
เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

3) เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นเงิน 145.07 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสะสม
ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บ
เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

4) ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัศุกร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2564  
5)  ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

 บริษทัฯ ไม่ตั้งส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากตั้งส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

 โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
รายการ ปี 2563  ปี 2562 

1) ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ   3,138.88  ลา้นบาท 2,935.00  ลา้นบาท 
2) จ านวนหุน้  329,704,014 หุน้ 329,704,014 หุน้ 
3) เงินปันผลประจ าปี  4.77  บาท/หุน้ 4.46   บาท/หุน้ 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 1 2.70  บาท/หุน้ 2.26   บาท/หุน้ 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 2 - 2.20   บาท/หุน้ 
 - เงินปันผลงวดสุดทา้ย 2.07  บาท/หุน้ - 
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน       1,572.69  ลา้นบาท     1,470.48   ลา้นบาท 
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั 
    ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

50.10% 50.10% 

 การลงมติ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้
กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 
ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกไปนั้นจะเลือกเขา้
รับต าแหน่งอีกก็ได ้

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 5 คน ดงัน้ี 
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 1) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์ กรรมการผูอ้  านวยการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
2) นายเวทิต โชควฒันา กรรมการบริษทั 
3) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์ กรรมการบริษทั / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 4) ดร.กุลภทัรา สิโรดม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5) นายกนิช บุณยษัฐิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

 บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ได้กลั่นกรองถึงคุณสมบัติของ
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพสอดคลอ้ง
กบัตารางองค์ประกอบของกรรมการ (Board Skills Matrix)  ท่ีจดัท าเพื่อก าหนดคุณสมบติัของ
กรรมการท่ีตอ้งการสรรหา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และพิจารณา
จากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ประสบการณ์และการปฏิบติังานใน
ต าแหน่งกรรมการท่ีผ่านมา รวมถึงคุณสมบัติท่ีไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นควรให้น าเสนอรายช่ือกรรมการท่ีครบวาระทั้ง 5 คน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือในคร้ังน้ี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ส าหรับบุคคลท่ีเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระได้พิจารณาแลว้ว่า
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เห็นควรเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564 เพื่อเลือกตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั จ านวน 
5 คน ดงัน้ี 
1) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
2) นายเวทิต โชควฒันา  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
3) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
4) ดร.กุลภทัรา สิโรดม  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง 
5) นายกนิช บุณยษัฐิติ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง 

 โดยล าดบัท่ี 4) ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อเน่ืองกนัมาแลว้ 3 ปี 6 เดือน นับ
รวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึงจนครบวาระ 6 ปี 6 เดือน และล าดบัท่ี 5) ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อเน่ืองกนัมาแลว้ 1 ปี 4 เดือน นบัรวมระยะเวลาท่ีจะด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึงจนครบวาระ 4 ปี 4 เดือน ซ่ึงทั้ง 2 คน มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยาม
กรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของบริษทัฯ 
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 ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัในบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  
จ ากดั (มหาชน) ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน/กิจการ
อ่ืน/กิจการท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลลกัษณะความสัมพนัธ์ของผูไ้ดรั้บเสนอ
ช่ือ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 

 การลงมติ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34. ก าหนดให้กรรมการบริษทัฯ มีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีขอ้บงัคบัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดย
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้ งควร
ใกลเ้คียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

 ในปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563 ไดก้ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินทั้ งส้ิน 
16,414,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่า เ บ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท 1,762,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 64,000 บาท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเส่ียง 208,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ 480,000 บาท จ่ายเป็นค่าบ าเหน็จราย
ปีให้แก่คณะกรรมการบริษทั 11,500,000 บาท และจ่ายเป็นค่าต าแหน่งให้แก่ประธานกรรมการ
บริษทั 2,400,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2563 หนา้ 19 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ได้กลัน่กรองถึงความเหมาะสม  
รวมถึงผลการด าเนินงานและการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ และเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เห็นควรให้น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ใน
วงเงินรวมไม่เกิน 20 ลา้นบาท เท่าเดิม 

 โดยมีรายละเอียดและขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการ ต าแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 

1) ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะผูท่ี้เขา้ประชุม) 
- คณะกรรมการบริษทั ประธาน 12,000 บาท/คร้ัง 12,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง 
- คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

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

- คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเส่ียง 

ประธาน 12,000 บาท/คร้ัง 12,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ต าแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 
- คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน         ประธาน 12,000 บาท/คร้ัง 12,000 บาท/คร้ัง 

      (ถา้มี) กรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง 
2) ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส 

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

3) ค่าบ าเหน็จรายปี 
- คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหา

และก าหนด
ค่าตอบแทนน าไป
พิจารณาจดัสรร และ
เสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ อนุมติั 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทนน าไป
พิจารณาจดัสรร และ
เสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ อนุมติั 

4) ค่าต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการบริษทั 200,000 บาท/เดือน 200,000 บาท/เดือน 

5) ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 

 ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้ง
ของบริษทัฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 เพื่ออนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ลา้นบาท เท่าเดิม ตามรายละเอียด
ข้างต้น ทั้งน้ี ตั้ งแต่ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปล่ียนแปลง โดย
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

 การลงมติ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีประจ าปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้และตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ขอ้ 48. ก าหนดว่าผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารง
ต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทัฯ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดก้ลัน่กรองถึงความเหมาะสมคดัเลือก บริษทั ส านกังาน     
อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ อตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการ
ตรวจสอบ มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของบริษทัฯ  และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยก าหนดผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 1) นางสายฝน อินทร์แกว้  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
    (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั ตั้งแต่ปี 2563) และ/หรือ 
2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753  
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 
3) นางสาวศิริวรรณ นิตยด์ ารง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906 
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

 โดยมีขอ้มูลของผูส้อบบญัชีดงักล่าว ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 8 

 ทั้งน้ี บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด และผูส้อบบญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับ
บริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 2,900,000 บาท เท่าเดิม  

 โดยมีรายละเอียดและขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
ค่าสอบบัญชี ปี 2564 ปี 2563 

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 

 ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดังกล่าวยงัไม่รวมค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนท่ี
บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซ่ึงต้องยื่นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบตัรละ 80,000 บาท เท่าเดิม 

 ในปี 2563 บริษทัฯ จ่ายค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุน จ านวน 9 บตัร 
บตัรละ 80,000 บาท รวม 720,000 บาท และค่าตรวจสังเกตการณ์ท าลายวสัดุหีบห่อท่ีหมดอายุ
และยกเลิกการผลิต จ านวน 20,000 บาท ทั้งน้ี การให้บริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบ
บัญชีดังกล่าว เป็นงานท่ีสามารถปฏิบัติได้โดยผูส้อบบัญชี ภายใต้กรอบของข้อบังคับสภา
วิชาชีพบญัชี เร่ือง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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 นอกจากน้ี บริษทั ส านักงาน อีวาย  จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยของบริษทัฯ อีก 3 
บริษทั คือ บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จ ากดั และบริษทั 
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮงัการี) จ ากดั ส าหรับบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ ท่ีไม่ไดใ้ช้
ผูส้อบบญัชีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบับริษทัฯ เน่ืองจากยงัอยู่ในเกณฑท่ี์ไม่มีนยัส าคญั 
บริษทัฯ สามารถก ากบัดูแลและติดตามให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าวจดัท างบการเงินได้
ทนัตามก าหนดเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 เพื่ออนุมัติแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 การลงมติ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564  
ในวนัพุธท่ี 31 มีนาคม 2564   

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมตาม 
วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว และเพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้สะดวกรวดเร็ว บริษทัฯ จะจดัให้
มีการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นตน้ไป หากท่านไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง
ได ้โปรดมอบฉนัทะแก่ผูรั้บมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามส่ิง
ท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุ้น) ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.mama.co.th เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น และ
ขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษทัฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการ ก่อนวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564 ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 ของบริษทัฯ ฉบบัน้ี 
พร้อมทั้ งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.mama.co.th และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ ก็
สามารถกระท าได ้โดยบริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการอิสระ 2 คน เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ดงัน้ี 

1) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล 
2) นางทองอุไร ลิ้มปิติ 
โดยมีขอ้มูลกรรมการอิสระดงักล่าว ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 5    
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อน่ึง บริษทัฯ ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียน ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมผูถื้อหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนท่ีก าหนดไว ้ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 7 
รวมทั้งโปรดน าหนังสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้และหนังสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมเอกสารแสดงตนมา
แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับลงทะเบียนในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2564 เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

 
                                            ขอแสดงความนบัถือ 

         บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

         
               (นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล) 
              เลขานุการบริษทั 

                                        โดยค าสั่งคณะกรรมการ 
เลขานุการบริษทั 
โทร 0-2374-4730 ต่อ 1188, 1186 

หมายเหต ุ: 1)  ผูถื้อหุ้นท่านใด มีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 ใน
วาระใด บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ส่งค าถามล่วงหน้าได้ท่ี E-mail : sararath.t@mama.co.th  
หรือทางไปรษณียล์งทะเบียนถึง นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขานุการบริษทั) บริษทั 
ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 304  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหวัหมาก  เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือโทรสารหมายเลข 0-2374-7743 ภายในวนัพุธท่ี 21 
เมษายน 2564 โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ ท่ีสามารถติดต่อกลบัได ้ทั้งน้ี เลขานุการ
บริษทั จะเป็นผูร้วบรวมค าถามส่งให้กรรมการผูอ้  านวยการพิจารณาตามล าดบั และจะตอบ
ค าถามท่ีส่งมาล่วงหนา้ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

2)  ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564  และรายงาน
ประจ าปี 2563 ได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมท่ีมี
บาร์โคด้ (แบบฟอร์มลงทะเบียน) โดยมีวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยล าดับท่ี 9 

3)  ผูถื้อหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2563 แบบรูปเล่ม กรุณากรอก
รายละเอียดใน “แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 / รายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2563 
แบบรูปเล่ม” ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 11 และส่งกลบัมาท่ีนายวสันต ์บุญสัมพนัธ์กิจ (นกั
ลงทุนสัมพนัธ์) บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 304 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือโทรสารหมายเลข 0-2374-7743 


