ที่ TFMAMA 402/2563
วันที่ 10 เมษายน 2563
เรื่ อง

แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563 โดยยกเลิกวัน
ประชุ ม และวาระการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ้น ครั้ งที่ 3/2563 วัน พุ ธ ที่ 29 เมษายน 2563 และการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจําปี 2562
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง สารสนเทศที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ TFMAMA 303/2563
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติ กาํ หนดวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่
สํา คัญ ตามรายละเอี ย ดสารสนเทศที่ เ ปิ ดเผยผ่า นตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย เลขที่ TFMAMA
303/2563 ลงวัน ที่ 18 มี นาคม 2563 เนื่ องจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่ งมี การแพร่ ระบาดเพิ่มขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้ น
ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ ฉุ กเฉิ นในทุกเขตท้องที่ทวั่ ราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2563 และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ งพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราว (ฉบับที่ 4)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และขอความร่ วมมือให้พิจารณาถึงความจําเป็ นในการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะของ
การรวมกลุ่มคนเป็ นจํานวนมาก ซึ่งมีความเสี่ ยงที่จะทําให้การแพร่ ระบาดเกิดขึ้น และกระจายสู่ บุคคลทัว่ ไป
โดยง่าย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน
2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ิให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563 ของบริ ษทั ฯ ออกไปไม่มีกาํ หนด โดย
ยกเลิกกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 รวมถึงสถานที่ประชุม
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น และวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 และวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงิน
ปันผล ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 และกําหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยบริ ษทั ฯ
จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ้น ที่มีสิทธิ เข้าประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ วาระการประชุม และวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

2. อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 329,704,014 หุ้น ในอัตราหุ้นละ
2.20 บาท รวมเป็ นเงิน 725.35 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เงิ นปั นผลจ่ า ยในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็ นเงิ น 362.68 ล้านบาท จ่ ายจากกําไรสุ ทธิ
สําหรับกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการ
คํานวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
2) เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็ นเงิน 362.67 ล้านบาท จ่ายจากกําไรสะสม
ส่ วนที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการ
คํานวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
3) กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
4) กําหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจําปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนิ นงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.26 บาท รวมเป็ นเงิน 745.13
ล้านบาท คิดเป็ นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้ นสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 4.46 บาท
รวมเป็ นเงิน 1,470.48 ล้านบาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกับที่บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2562 อีก
3. อนุ ม ัติ ใ ห้ผูส้ อบบัญ ชี จ ากสํา นัก งาน อี ว าย จํา กัด ซึ่ ง ผ่า นการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เข้าทําการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ งวดไตรมาส 1 ประจําปี
2563 เพื่อให้สามารถเปิ ดเผยข้อมูลและนําส่ งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จนกว่าจะได้
นําเสนอการแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
1) นางสายฝน อินทร์แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753
3) นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563 ดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ โดยบริ ษทั ฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 หรื อ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 3/2563 ต่อไปโดยเร็ว

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั
โทร 0-2374-4730 ต่อ 1188

