ที่ TFMAMA 405/2565
วันที่ 27 เมษายน 2565
เรื่ อง แจ้งมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 5/2565
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 5/2565 ในวัน
พุ ธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อ งบอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โ ฟร์ วิ ง ส์ คอนเวนชั่น (ศรี
นคริ นทร์) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ดังนี้
วาระที่ 1
มติที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันพุธที่ 28
เมษายน 2564
ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ซึ่ งประชุ ม
เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
โดยมีผลการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสี ยงลงคะแนน
จานวนคะแนนเสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
276,511,346
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000

วาระที่ 2
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3
มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยมีผลการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสี ยงลงคะแนน
จานวนคะแนนเสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
276,511,346
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000

วาระที่ 4
มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2564
ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 4.08 บาท รวมเป็ น
เงิน 1,345.19 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนิ นงานครึ่ งปี แรกไปแล้ว เมื่อวัน
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พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ในอัตราหุ ้นละ 2.18 บาท รวมเป็ นเงิน 718.75 ล้านบาท ดังนั้น
เงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 จะจ่า ยได้อีกในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวม
เป็ นเงิน 626.44 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็ นเงิน 313.22 ล้านบาท จ่ายจากกาไรสุ ทธิ
สาหรับกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับ
เครดิตในการคานวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.95 บาท รวมเป็ นเงิน 313.22 ล้านบาท จ่ายจากกาไรสุทธิส่วน
ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิต
ในการคานวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
3) กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
4) กาหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
บริ ษทั ฯ ไม่ต้ งั สารองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
โดยมีผลการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสี ยงลงคะแนน
จานวนคะแนนเสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
276,511,346
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
วาระที่ 5
มติที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
โดยมีผลการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รายชื่อกรรมการ
(คิดเป็ นร้อยละ) (คิดเป็ นร้อยละ) (คิดเป็ นร้อยละ) (คิดเป็ นร้อยละ)
1) นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
275,103,086
1,408,260
0
0
(99.4907)
(0.5093)
(0.0000)
(0.0000)
2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
275,103,086
1,408,260
0
0
(99.4907)
(0.5093)
(0.0000)
(0.0000)
3) นางอรทัย ทองมีอาคม
275,103,086
1,408,260
0
0
(99.4907)
(0.5093)
(0.0000)
(0.0000)
4) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
276,511,346
0
0
0
(100.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
5) นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ
276,511,346
0
0
0
(100.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
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ดังนั้น รายชื่อกรรมการของบริ ษทั ฯ ปี 2565 มีจานวนทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้
1) นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
3) นายสุชยั รัตนเจียเจริ ญ
4) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
5) นายกาธร ตติยกวี
6) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
7) นายบุญชัย โชควัฒนา
8) นายเวทิต โชควัฒนา
9) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
10) นางอรทัย ทองมีอาคม
11) ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
12) นายกนิช บุณยัษฐิติ
13) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
14) นางทองอุไร ลิม้ ปิ ติ
15) นายกลินท์ สารสิ น
โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ
1) ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
2) นายกนิช บุณยัษฐิติ
3) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
4) นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ
5) นายกลินท์ สารสิ น
วาระที่ 6
มติที่ประชุม

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมมี มติเอกฉันท์ อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20
ล้านบาท โดยจ่ายดังนี้
1) ค่ า เบี้ ยประชุ ม : จ่ า ยให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและบริ ห ารความเสี่ ยง คณะกรรมการลงทุ น
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (ถ้ามี) เฉพาะผูท้ ี่เข้าประชุม
- ตาแหน่งประธาน 12,000 บาท/ครั้ง
- ตาแหน่งกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
2) ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส : จ่ายให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
- ตาแหน่งประธาน 60,000 บาท/ไตรมาส
- ตาแหน่งกรรมการ 30,000 บาท/ไตรมาส
3) ค่าตาแหน่ง : จ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริ ษทั 200,000 บาท/เดือน
4) ค่ าบ าเหน็ จรายปี : จ่ ายให้ แก่ ก รรมการบริ ษ ัท ทุ ก คน โดยให้ค ณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนนาไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
5) ผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดย
ค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
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โดยมีผลการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสี ยงลงคะแนน
จานวนคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
276,511,346
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
วาระที่ 7
มติที่ประชุม

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2565
ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2565 จากบริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด ดังนี้
1) นางสายฝน อินทร์แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2563)
และ/หรื อ
2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ) และ/หรื อ
3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ดังนี้
1) ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
และงบการเงินรวมประจาปี
1,800,000 บาท
2) ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
และงบการเงินรวมระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)
1,200,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น
3,000,000 บาท
ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุนที่
บริ ษ ัท ฯ ประสงค์จ ะขอใช้สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ย กเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล ซึ่ งต้อ งยื่น ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนบัตรละ 80,000 บาท
โดยมีผลการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสี ยงลงคะแนน
จานวนคะแนนเสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
276,511,346
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
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วาระที่ 8
มติที่ประชุม

พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ ข้ อ (1)
และข้อ (7))
ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ข้อ (1) และข้อ (7)) ดังนี้
ข้อ (1) ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อมีสิทธิ ครอบครอง สร้าง ซื้ อ จัดหา รับ ให้ใช้ เช่า ให้เช่า เช่าซื้ อ ให้เช่า
ซื้ อ เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ ง ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ ง ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ฝาก
รั บ ฝาก และ/หรื อ ด าเนิ น การใดๆ เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น และ/หรื อ จัด การโดยประการอื่ น ซึ่ ง
ทรั พ ย์สิ น ใดๆ ตลอดจนดอกผล และผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์สิ น นั้ น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ข้อ (7) ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการค้าใดๆ ลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าโดยวิธีใด
ลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และ/หรื อ หลักประกันอื่น เข้าร่ วมกิจการหรื อร่ วมค้ากับบุคคล
อื่น ให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมกิจการหรื อร่ วมค้าด้วย หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนประเภทจากัดความรับผิดในห้าง
หุน้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด นิติบุคคล หรื อหน่วยธุรกิจอื่น
ใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริ ษทั ฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรื อดาเนิ นการใดๆ
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
โดยมีผลการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสี ยงลงคะแนน
จานวนคะแนนเสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
276,511,346
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
0.0000
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริ ษทั
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