ที่ 803/2560
วันที่ 16 สิ งหาคม 2560
เรื่ อง การจ่ายเงินปั นผลงวดระหว่างกาล ประจาปี 2560, การซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนในบริ ษทั ร่ วม และเลื่อนการ
ขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างให้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“TF”) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อ
วันพุธที่ 16 สิ งหาคม 2560 มีมติดงั นี้
1) อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลงวดระหว่างกาล ประจาปี 2560
1. ให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จานวน 180,000,000 หุน้ ในอัตราหุ ้นละ 2.82 บาท
รวมเป็ นเงิน 507.60 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1.1 เงินปันผลจ่ายอัตราหุน้ ละ 1.80 บาท รวมเป็ นเงิน 324.00 ล้านบาท จ่ายจากกาไรสุ ทธิ
สาหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่ได้รับเครดิตในการคานวณภาษีเงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
1.2 เงินปันผลจ่ายอัตราหุน้ ละ 1.02 บาท รวมเป็ นเงิน 183.60 ล้านบาท จ่ายจากกาไรสะสม
ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาได้รับ
เครดิตในการคานวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
2. กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิ งหาคม 2560
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
3. กาหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ประจาปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560
2) อนุมตั ิการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนในบริ ษทั ร่ วม
อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ ซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนในบริ ษทั ฉงฉิ้ ง ไทเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ของบริ ษทั ฯ ที่ประเทศจีน โดยบริ ษทั ฉงฉิ้ ง ไทเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จากัด จะเพิ่มทุนจดทะเบียน 8 ล้าน
เรนมินบิ จากทุนจดทะเบียนเดิม 42 ล้านเรนมินบิ เป็ นทุ นจดทะเบียนใหม่ 50 ล้านเรนมินบิ เพื่อขยายการ
ลงทุน ภายในไตรมาส 4 ปี 2560 การเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ เป็ นการเพิ่มทุนตามสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในบริ ษทั ฉงฉิ้ง ไทเป่ า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จากัด ร้อยละ 35

การคานวณขนาดของรายการข้างต้น ใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน (2.8 ล้านเรนมินบิ คิดเป็ น
เงินไทยประมาณ 14 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน 1 เรนมินบิ ประมาณ 5 บาท) ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนและไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่บริ ษทั ฯ รายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน
3) อนุมตั ิเลื่อนการขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างให้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เลื่อนการขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างให้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ ขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลู ก
สร้าง เนื้ อที่ดินรวม 158 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา (โฉนดที่ดินเลขที่ 79335, 79336, 79337, 79338, 79339,
79340, น.ส.3ก.3635, น.ส.3ก.2412 เลขที่ดิน 589, 590, 591, 592, 392, 393, 102, 59 หน้าสารวจ 7637, 7638,
7639, 7640, 7641, 7642 ตามลาดับ) ตั้งอยูต่ าบลเขาขลุง อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี และอาคารสิ่ งปลูก
สร้าง 7,770 ตารางเมตร เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตาบลเขาขลุง อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ให้กบั บริ ษทั ไทซัน
ฟูดส์ จากัด รวมเป็ นเงิน 77,641,830.00 บาท และจะทาการซื้ อขายกันภายในเดือนสิ งหาคม 2560 ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วตามหนังสื อเลขที่ 606/2560 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตาม
ความทราบแล้วนั้น
เนื่องจาก บริ ษทั ไทซันฟูดส์ จากัด ยังไม่พร้อมที่จะทาการซื้ อขายกันภายในเดือนสิ งหาคม 2560 จึง
ได้แจ้งมายังบริ ษทั ฯ ขอเลื่ อนการซื้ อขายที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างดังกล่าวออกไปก่อน ทั้งนี้ บริ ษทั ไทซัน
ฟู ด ส์ จ ากัด ยัง คงเช่ า ด าเนิ น การตามสั ญ ญาเช่ า เดิ ม ต่ อ ไปจนกว่า จะมี ก ารซื้ อ ขาย บริ ษ ัท ฯ จึ ง ไม่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากการเลื่อนการขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างในครั้งนี้แต่อย่างไร
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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