
 

 
 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 5/2565 

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 
เวลา 9.00 น. 

 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 
โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) 

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 7.00 น. 
โปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (แบบฟอร์มลงทะเบียน) 

มาแสดงในวันประชุม 

ในวันประชุม บริษัทฯ งดจัดของว่างและเคร่ืองด่ืม งดแจกของชำร่วย 
งดจัดสินค้าชงชิม และงดจัดแสดงสินค้าตัวอย่าง รวมถึงงดแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม เพ่ือลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกบัผู้อื่น 
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 

ท่ี  TFMAMA 303/2565 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 5/2565 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 

เม่ือวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 
หนา้ 13 - 29 

   2. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

หนา้ 30 - 37 

   3. นิยามกรรมการอิสระ หนา้ 38 - 39 
   4. ขอ้บงัคบัของบริษทั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น หนา้ 40 - 42 
   5. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. หนา้ 43 - 48 
   6. ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ หนา้ 49 
   7. เอกสารท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 

วิธีการมอบฉนัทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน 
และกติกาการนบัคะแนนเสียง 

หนา้ 50 - 53 

   8. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ หนา้ 54 - 56 
 9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  หนา้ 57 
 10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 

2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2564 
แบบรูปเล่ม 

หนา้ 58 

 11. หนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้ (แบบฟอร์มลงทะเบียน กรุณาน ามา
แสดงในวันประชุม) พร้อมรหสัคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลดเอกสาร
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 5/2565 แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงาน
ความยัง่ยนื ประจ าปี 2564 

 
 
 

ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหเ้รียกประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องบอลรูม ชั้น  3  โรงแรมเดอะ
แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ระหวา่งวนัท่ี 1 
ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28 
เมษายน 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 1 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  โดยบริษัทฯ  ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
www.mama.co.th ตั้งแต่วนัพธุท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : บนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือ
วนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 มีขอ้ความถูกตอ้ง เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
5/2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 การลงมติ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
พร้อมการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A)  ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซ่ึงบริษทัฯ จดัท า
ขึ้นตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ 
(QR Code) ปรากฏอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) มีข้อมูลครบถ้วน เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
5/2565 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใน
รอบปี 2564 

 การลงมติ : วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

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

 งบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแส
เงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน จดัท าขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
นางสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 



 

 
 

 

3 

 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  : งบการเงินประจ าปี 2564 ได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ว่าถูกตอ้ง และคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบแลว้ 
เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  5/2565  เพื่ออนุมติังบการเงินดงักล่าว 

 โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 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 าไรสุทธิและก าไรสุทธิต่อหุ้นในงบการเงินรวม หมายถึง ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

รายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 
56-1 One Report) ส่วนท่ี 3 งบการเงิน 

 การลงมติ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 

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

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยจดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีบนงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ส าหรับปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ รวม 2,686.50 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรสุทธิต่อหุน้ 8.15 บาทต่อหุน้ 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2564 รวม 
2,686.50 ลา้นบาท เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 5/2565 เพื่ออนุมติัการจดัสรร
ก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 4.08 บาท รวมเป็นเงิน 1,345.19 ลา้น
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกไปแลว้ เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี 14 ตุลาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 2.18 บาท รวมเป็นเงิน 718.75 ลา้นบาท  ดงันั้น เงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 จะจ่ายไดอี้กในอตัราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็น
เงิน 626.44 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1)  เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ล้านบาท จ่ายจากก าไรสุทธิ
ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดรั้บ
เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

2)  เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสุทธิส่วน
ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บเครดิต
ในการค 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 
รายการ 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% 

 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 านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกไปนั้นจะเลือกเขา้รับ
ต าแหน่งอีกก็ได ้

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  5/2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 5 คน ดงัน้ี 
  1) นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั / 

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

 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ได้กลั่นกรองถึงคุณสมบัติของ
กรรมการเป็นรายบุคคล (ในการพิจารณารายช่ือนายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา และนายพิพฒั พะเนียง
เวทย ์ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดง้ดออกเสียง
และออกจากห้องประชุม) โดยพิจารณาจากความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ 
สอดคล้องกับตารางองค์ประกอบของกรรมการ (Board Skills Matrix) ท่ีจัดท าเพื่อก าหนด
คุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
และพิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ประสบการณ์และการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการท่ีผ่านมา รวมถึงคุณสมบัติท่ีไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นควรให้น าเสนอรายช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระทั้ง 5 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการบริษทัท่ีได้รับการเสนอช่ือได้งดออกเสียงและออกจากห้อง
ประชุม) โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองและมีคุณสมบติั
ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ส าหรับบุคคลท่ีเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระได้
พิจารณาแลว้ว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกั เกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 เพื่อเลือกตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทั จ านวน 5 คน 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 าดบัท่ี 4) และ 5) ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อเน่ืองกนัมาแลว้ 3 ปี นบัรวม
ระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึงจนครบวาระ 6 ปี ซ่ึงทั้ง 2 คน มีคุณสมบติัสอดคลอ้ง
กบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของบริษทัฯ 
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 ประวติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัในบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  
จ ากดั (มหาชน) ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน/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 ตามท่ีขอ้บงัคบัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา โดย
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัระดบัความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งควรใกลเ้คียง
กบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

 ในปี 2564 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 ได้ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายเป็นเงินทั้งส้ิน 16,552,000 
บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั 1,784,000 บาท คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 96,000 บาท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 208,000 
บาท คณะกรรมการลงทุน 84,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ 480,000 บาท จ่ายเป็นค่า
ต าแหน่งให้แก่ประธานกรรมการบริษทั 2,400,000 บาท และจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จรายปีให้แก่
คณะกรรมการบริษทัฯ 11,500,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 
ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
หนา้ 112-113 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดก้ลัน่กรองถึงความเหมาะสม โดย
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงผลการด าเนินงานและการ
ขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ เห็นควรใหน้ าเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ในวงเงิน
รวมไม่เกิน 20 ลา้นบาท เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

 โดยมีรายละเอียดและขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการ ต าแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 

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 



 

 
 

 

7 

 

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

4) ค่าบ าเหน็จรายปี 
- คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน
น าไปพิจารณาจดัสรร 
และเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ อนุมติั 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน
น าไปพิจารณาจดัสรร 
และเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ อนุมติั 

5) ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 

 ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้ง
ของบริษทัฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นชอบตามการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 เพื่ออนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ลา้นบาท เท่ากบัปีท่ีผ่านมา ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง 
โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 การลงมติ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

 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 2565 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ อตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการ
ตรวจสอบ มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของบริษัทฯ  และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยก าหนดผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ 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) 

 โดยมีขอ้มูลของผูส้อบบญัชีดงักล่าว ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 8 

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

 ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2565 เป็นจ านวนเงินรวม 3,000,000 บาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2564 
จ านวน 100,000 บาท หรือร้อยละ 3.45  เน่ืองจากสภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ท่ีมีความซับซ้อนอย่างต่อเน่ืองในช่วง 2 ถึง 3 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองสัญญาเช่า ได้
ส่งผลให้จ านวนชัว่โมงท่ีใชใ้นการตรวจสอบงบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของ
บริษทัฯ รวมถึงการพูดคุยในประเด็นทางบญัชี ในช่วงปีหลงัมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซ่ึงทาง
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้คงค่าสอบบญัชีในช่วงสามปีท่ีผ่านมา โดยไม่ได้สะทอ้นถึง
ตน้ทุนท่ีเพิ่มขึ้นของการตรวจสอบมาโดยตลอด 

 โดยมีรายละเอียดและขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
ค่าสอบบัญชี 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 

 ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดังกล่าวยงัไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนท่ี
บริษทัฯ ประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงตอ้งยืน่ต่อส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบตัรละ 80,000 บาท เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 
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 ในปี 2564 บริษทัฯ จ่ายค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน จ านวน 7 บตัร บตัร
ละ 80,000 บาท รวม 560,000 บาท  ทั้งน้ีการให้บริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบบญัชี
ดงักล่าว เป็นงานท่ีสามารถปฏิบติัไดโ้ดยผูส้อบบญัชี ภายใตก้รอบของขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
เร่ือง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 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 านักงานสอบบญัชีเดียวกบับริษทัฯ เน่ืองจากยงัอยู่ในเกณฑท่ี์ไม่มีนัยส าคญั 
บริษทัฯ สามารถก ากบัดูแลและติดตามให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าวจดัท างบการเงินได้
ทนัตามก าหนดเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นชอบตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 เพื่ออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 การลงมติ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (1) และ
ข้อ (7)) 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีความชดัเจน ครอบคลุมและรองรับ
การลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ในอนาคต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 เพื่อ
อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ขอ้ (1) และขอ้ (7)) 
ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ท่ีขอเสนอแก้ไขเพิม่เติม 
 ขอ้ (1) ซ้ือ จดัหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

สิทธิครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ
จดัการโดยประการอ่ืน ซ่ึงทรัพยสิ์น
ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน
นั้น 

ขอ้ (1) ถือกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิครอบครอง 
สร้าง ซ้ือ จดัหา รับ ให้ใช ้เช่า ให้เช่า เช่า
ซ้ือ ให้เช่าซ้ือ เช่าทรัพย์สินแบบลีสซ่ิง 
ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซ่ิง ยืม ให้ยืม 
แลกเปล่ียน โอน รับโอน ฝาก รับฝาก 
และ/หรือ ด า เ นินการใดๆ เ ก่ียวกับ
ทรัพยสิ์น และ/หรือ จดัการโดยประการ
อ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล 
และผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นนั้น ทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
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วัตถุประสงค์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ท่ีขอเสนอแก้ไขเพิม่เติม 
 ขอ้ (7) เขา้เป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผิดใน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู ้ถือหุ้นใน
บริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดั 

ขอ้ (7) ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการค้าใดๆ ลงทุน
แสวงหาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นไม่ว่า
โดยวิธีใด ลงทุนในหลกัทรัพย ์ตราสาร
หน้ี และ/หรือ หลกัประกันอ่ืน เขา้ร่วม
กิจการหรือร่วมคา้กบับุคคลอ่ืน ใหบุ้คคล
อ่ืนเขา้ร่วมกิจการหรือร่วมคา้ด้วย หรือ
เป็นหุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรับผิดใน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผูถื้อหุ้นใน
บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด นิติ
บุคคล หรือหน่วยธุรกิจอ่ืนใด ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีบริษทัฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ 
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการ
ใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

 การลงมติ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565  
ในวนัพุธท่ี 30 มีนาคม 2565   

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมตาม วนั 
เวลา และสถานท่ีดงักล่าว และเพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้สะดวกรวดเร็ว บริษทัฯ จะจดัใหมี้การ
ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นตน้ไป หากท่านไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้โปรด
มอบฉนัทะแก่ผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดับท่ี 5 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะ
กรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ได้
จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.mama.co.th เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น และขอความร่วมมือ
โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทัฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัท าการ ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี 5/2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 ของบริษทัฯ ฉบบัน้ี 
พร้อมทั้ งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.mama.co.th และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ ก็
สามารถกระท าได ้โดยบริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการอิสระ 3 คน เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ดงัน้ี 
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1) ดร.กุลภทัรา สิโรดม 
2) นายกนิช บุณยษัฐิติ 
3) นายกลินท ์สารสิน 
โดยมีขอ้มูลกรรมการอิสระดงักล่าว ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 6    

อน่ึง บริษทัฯ ใคร่ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ปฏิบติัตามเง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนท่ีก าหนดไว ้ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 7 รวมทั้งโปรดน า
หนงัสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้และหนงัสือมอบฉันทะ (ถา้มี) พร้อมเอกสารแสดงตนมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีท่ี
รับลงทะเบียนในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 5/2565 เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

 

                                            ขอแสดงความนบัถือ 
         บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

         
               (นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล) 
              เลขานุการบริษทั 

                                        โดยค าสั่งคณะกรรมการ 
เลขานุการบริษทั 
โทร 0-2374-4730 ต่อ 1070, 1086 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

12 

 

หมายเหตุ : 1)  ผูถื้อหุ้นท่านใด มีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 ในวาระ
ใด บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ส่งค าถามล่วงหน้าได้ท่ี E-mail : sararath.t@mama.co.th  หรือทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนถึง นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขานุการบริษทั) บริษทั ไทยเพรซิ
เดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 304  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือโทรสารหมายเลข 0-2374-7743 ภายในวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2565 
โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อกลบัได้ ทั้ งน้ี เลขานุการบริษทั จะเป็นผู ้
รวบรวมค าถามส่งให้กรรมการผูอ้  านวยการพิจารณาตามล าดับ และจะตอบค าถามท่ีส่งมา
ล่วงหนา้ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

2)  ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยัง่ยนื
ประจ าปี 2564 ไดจ้ากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โคด้ 
(แบบฟอร์มลงทะเบียน) 

3)  ผูถื้อหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2564 แบบรูปเล่ม กรุณากรอก
รายละเอียดใน “แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2564 แบบรูปเล่ม” ตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยล าดับท่ี 10  และส่งกลบัมาท่ีนายวสันต ์บุญสัมพนัธ์กิจ (นกัลงทุนสัมพนัธ์) บริษทั ไทยเพร
ซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 หรือโทรสารหมายเลข 0-2374-7743 


