
 

ท่ี   803/2560 
        วนัท่ี  16  สิงหาคม  2560 

 
เร่ือง      การจ่ายเงินปันผลงวดระหวา่งกาล ประจ าปี 2560, การซ้ือหุน้เพิ่มทุนในบริษทัร่วม และเล่ือนการ

ขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) (“TF”) คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือ
วนัพุธท่ี 16 สิงหาคม 2560 มีมติดงัน้ี 
1) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวดระหวา่งกาล ประจ าปี 2560  

1. ใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 180,000,000 หุน้ ในอตัราหุ้นละ 2.82 บาท 
รวมเป็นเงิน 507.60 ลา้นบาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1.1  เงินปันผลจ่ายอตัราหุน้ละ 1.80  บาท รวมเป็นเงิน 324.00 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสุทธิ
ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่ไดรั้บเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

1.2  เงินปันผลจ่ายอตัราหุน้ละ 1.02 บาท  รวมเป็นเงิน 183.60 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสะสม    
ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30  ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บ
เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

2. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัพฤหสับดีท่ี 31 สิงหาคม 2560
และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศุกร์ท่ี 1  กนัยายน 2560 

3. ก าหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี  15  กนัยายน 2560 
2) อนุมติัการซ้ือหุน้เพิ่มทุนในบริษทัร่วม 

อนุมติัให้บริษทัฯ ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนในบริษทั ฉงฉ้ิง ไทเป่า ผลิตภณัฑ์กระดาษ จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม
ของบริษทัฯ  ท่ีประเทศจีน โดยบริษทั ฉงฉ้ิง ไทเป่า ผลิตภณัฑ์กระดาษ จ ากดั จะเพิ่มทุนจดทะเบียน 8 ลา้น
เรนมินบิ จากทุนจดทะเบียนเดิม 42 ลา้นเรนมินบิ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 50 ลา้นเรนมินบิ เพื่อขยายการ
ลงทุน ภายในไตรมาส 4 ปี 2560 การเพิ่มทุนจดทะเบียนคร้ังน้ี เป็นการเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผูถื้อหุ้นเดิม 
ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทั ฉงฉ้ิง ไทเป่า ผลิตภณัฑก์ระดาษ จ ากดั ร้อยละ 35 



 
การค านวณขนาดของรายการขา้งตน้ ใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (2.8 ลา้นเรนมินบิ คิดเป็น

เงินไทยประมาณ 14 ลา้นบาท อตัราแลกเปล่ียน 1 เรนมินบิ ประมาณ 5 บาท) ไม่เขา้หลกัเกณฑ์การไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและไม่ใช่รายการท่ีเก่ียวโยงกนั แต่บริษทัฯ รายงานต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบั
การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน 
3) อนุมติัเล่ือนการขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
 อนุมติัใหบ้ริษทัฯ เล่ือนการขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างให้กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 อนุมติัให้บริษทัฯ ขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้าง เน้ือท่ีดินรวม 158 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 79335, 79336, 79337, 79338, 79339, 
79340, น.ส.3ก.3635, น.ส.3ก.2412 เลขท่ีดิน 589, 590, 591, 592, 392, 393, 102, 59 หนา้ส ารวจ 7637, 7638, 
7639, 7640, 7641, 7642 ตามล าดบั) ตั้งอยูต่  าบลเขาขลุง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี และอาคารส่ิงปลูก
สร้าง 7,770 ตารางเมตร เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 9 ต าบลเขาขลุง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ให้กบับริษทั ไทซัน
ฟูดส์ จ  ากดั รวมเป็นเงิน 77,641,830.00 บาท และจะท าการซ้ือขายกนัภายในเดือนสิงหาคม 2560 ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไปแลว้ตามหนงัสือเลขท่ี 606/2560 ลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 ตาม
ความทราบแลว้นั้น 

เน่ืองจาก บริษทั ไทซนัฟูดส์ จ  ากดั ยงัไม่พร้อมท่ีจะท าการซ้ือขายกนัภายในเดือนสิงหาคม 2560 จึง
ไดแ้จง้มายงับริษทัฯ ขอเล่ือนการซ้ือขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวออกไปก่อน ทั้งน้ี บริษทั ไทซัน
ฟูดส์ จ  ากัด ยงัคงเช่าด าเนินการตามสัญญาเช่าเดิมต่อไปจนกว่าจะมีการซ้ือขาย บริษัทฯ จึงไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการเล่ือนการขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในคร้ังน้ีแต่อยา่งไร 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                            
                                  (นางสาวสรารัตน์   ตั้งศิริมงคล) 
                   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
บช/สน 


