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ท่ี TFMAMA 405/2565 
 วนัท่ี 27 เมษายน 2565 
 
เร่ือง แจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 5/2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 5/2565  ในวนั
พุธท่ี 27 เมษายน 2565  เวลา 9.00 น.  ณ ห้องบอลรูม ชั้ น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรี
นครินทร์)  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28 
เมษายน 2564 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัพุธท่ี 28 เมษายน 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 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉนัท ์อนุมติังบการเงินประจ 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 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท ์อนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 4.08 บาท รวมเป็น

เงิน 1,345.19 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกไปแลว้ เม่ือวนั
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พฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 2.18 บาท รวมเป็นเงิน 718.75 ลา้นบาท  ดงันั้น 
เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 จะจ่ายไดอี้กในอตัราหุ้นละ 1.90 บาท รวม
เป็นเงิน 626.44 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1)  เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสุทธิ

ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดรั้บ
เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

2)  เงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสุทธิส่วน
ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บเครดิต
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  
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 276,511,346 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000  

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบุคคล 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 การออกเสียงลงคะแนน 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นดว้ย 

(คิดเป็นร้อยละ) 
ไม่เห็นดว้ย 

(คิดเป็นร้อยละ) 
งดออกเสียง 

(คิดเป็นร้อยละ) 
บตัรเสีย 

(คิดเป็นร้อยละ) 
 1) นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา 

 
275,103,086 

(99.4907) 
1,408,260 
(0.5093) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 2) นายพิพฒั  พะเนียงเวทย ์ 275,103,086 
(99.4907) 

1,408,260 
(0.5093) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 3) นางอรทยั  ทองมีอาคม 275,103,086 
(99.4907) 

1,408,260 
(0.5093) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 4) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล  กีรติพิบูล 276,511,346 
(100.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

 5) นางทองอุไร  ลิ้มปิติ 276,511,346 
(100.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 

0 
(0.0000) 
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  ดงันั้น รายช่ือกรรมการของบริษทัฯ ปี 2565 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) นายกนิช บุณยษัฐิติ 
13) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล 14) นางทองอุไร ลิ้มปิติ 
15) นายกลินท ์สารสิน     

 โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ  
 1) ดร.กุลภทัรา  สิโรดม 2) นายกนิช  บุณยษัฐิติ  
 3) ศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล กีรติพิบูล 4) นางทองอุไร ลิ้มปิติ 
 5) นายกลินท ์สารสิน 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 

ลา้นบาท  โดยจ่ายดงัน้ี 
1) ค่าเบ้ียประชุม : จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการลงทุน  
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)  ค่าต าแหน่ง : จ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการบริษทั 200,000 บาท/เดือน 
4) ค่าบ าเหน็จรายปี : จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนน าไปพิจารณาจดัสรร และเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั  
5) ผลประโยชน์อ่ืนใด : ไม่มี 

           ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดย 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
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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 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท ์แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565  จากบริษทั 

ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัน้ี 
1) นางสายฝน อินทร์แกว้  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
    (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนัตั้งแต่ปี 2563)  
    และ/หรือ 
2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 
3) นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377  
   (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

      และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ดงัน้ี 
1)  ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
  และงบการเงินรวมประจ าปี 

 
1,800,000  บาท 

2)  ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  
     และงบการเงินรวมระหวา่งกาล (รวม 3 ไตรมาส) 

 
1,200,000  บาท 

รวมทั้งส้ิน 3,000,000  บาท 
ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดังกล่าวยงัไม่รวมค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุนท่ี
บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซ่ึงต้องยื่นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบตัรละ 80,000 บาท  
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
 เห็นดว้ย 276,511,346 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 งดออกเสียง 0 0.0000 
 บตัรเสีย  0 0.0000 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (1) 
และข้อ (7)) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงคข์องบริษทั  
ขอ้ (1) และขอ้ (7)) ดงัน้ี  
ขอ้ (1) ถือกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิครอบครอง สร้าง ซ้ือ จดัหา รับ ให้ใช ้เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่า
ซ้ือ เช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง ให้เช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง ยืม ให้ยืม แลกเปล่ียน โอน รับโอน ฝาก 
รับฝาก และ/หรือ ด าเนินการใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน และ/หรือ จัดการโดยประการอ่ืน ซ่ึง
ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล และผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้ น ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
ขอ้ (7) ลงทุนเขา้หุ้นในกิจการคา้ใดๆ ลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นไม่ว่าโดยวิธีใด 
ลงทุนในหลกัทรัพย ์ตราสารหน้ี และ/หรือ หลกัประกนัอ่ืน เขา้ร่วมกิจการหรือร่วมคา้กบับุคคล
อ่ืน ให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมกิจการหรือร่วมคา้ดว้ย หรือเป็นหุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรับผิดในห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั นิติบุคคล หรือหน่วยธุรกิจอ่ืน
ใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีบริษทัฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 การออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
 เห็นดว้ย 276,511,346 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
 งดออกเสียง 0 0.0000 
 บตัรเสีย  0 0.0000 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

             ขอแสดงความนบัถือ 
 

       
                 (นางสาวสรารัตน์  ตั้งศิริมงคล) 
                เลขานุการบริษทั 

บช/ลธ 


