ที่ TFMAMA 304/2564
วันที่ 17 มีนาคม 2564
เรื่ อง แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ อง การจ่ายเงินปันผล, กาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 4/2564,
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิรับเงินปันผล
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟู ดส์ จากัด(มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) ครั้ งที่
3/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติในเรื่ องสาคัญ ดังนี้
1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 เพื่ออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563
ในอัตราหุ้นละ 4.77 บาท รวมเป็ นเงิน 1,572.69 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50.10 ของกาไรสุ ทธิ จากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนิ นงานครึ่ งปี แรกไปแล้ว
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท รวมเป็ นเงิน 890.20 ล้านบาท ดังนั้น เงินปั นผล
ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2563 จะจ่ า ยได้อี ก หุ้ น ละ 2.07 บาท เป็ นเงิ น 682.49 ล้า นบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็ นเงิน 379.16 ล้านบาท จ่ายจากกาไรสุทธิสาหรับ
กิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตใน
การคานวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
2) เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท รวมเป็ นเงิน 158.26 ล้านบาท จ่ายจากกาไรสะสมส่ วน
ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผูถ้ ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตใน
การคานวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
3) เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็ นเงิน 145.07 ล้านบาท จ่ายจากกาไรสะสมส่ วน
ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผูถ้ ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตใน
การคานวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
4) กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
5) กาหนดจ่ายเงินปันผล ในพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
บริ ษทั ฯ ไม่ต้ งั สารองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
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2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง จานวน 5 คน คือ
1) ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
2) นายเวทิต โชควัฒนา
3) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
4) ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
5) นายกนิช บุณยัษฐิติ
3. เห็ น ควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ครั้ งที่ 4/2564 ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
และแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1) นางสายฝน อินทร์แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2563) และ/หรื อ
2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ) และ/หรื อ
3) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
และก าหนดค่ าสอบบัญ ชี ป ระจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน รวม 2,900,000 บาท ทั้ง นี้ ค่ าสอบบัญ ชี
ดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน ที่บริ ษทั ฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิ และ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนบัตรละ 80,000
บาท
4. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ
ห้องพาวิล เลี่ ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์ วิง ส์ คอนเวนชั่น (ศรี น คริ นทร์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรี
นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันจันทร์ที่ 3 สิ งหาคม 2563
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2563
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วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2564
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นมีผูม้ ีอานาจในการเปลี่ยนแปลงกาหนดวัน, เวลา
และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 4/2564 ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย ตามความ
จาเป็ นและเห็นสมควร โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
5. กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ เข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ในวัน
พุธที่ 31 มีนาคม 2564
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นสามารถเข้าดูขอ้ มูลหนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 4/2564 พร้อมเอกสารสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วย ฉบับ ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th ในหัวข้อ นัก
ลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วนั ศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะส่ งหนังสื อเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด
(แบบฟอร์มลงทะเบียน) และหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ทางไปรษณียล์ งทะเบียน พร้อมเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ในรู ป แบบอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านรหัส คิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี ชื่ออยู่ในทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้น ณ วัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริ ษทั
บช/ลธ
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