
ท่ี   TFMAMA 402/2563 
 

       วนัท่ี 10 เมษายน 2563 
 
เร่ือง แจง้มติคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 โดยยกเลิกวนั

ประชุมและวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 วนัพุธท่ี 29 เมษายน 2563 และการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจาํปี 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
อา้งถึง สารสนเทศท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขท่ี TFMAMA 303/2563 
 ลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติกาํหนดวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 ในวนัพุธท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ี
สําคัญ ตามรายละเอียดสารสนเทศท่ีเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี TFMAMA 
303/2563 ลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2563  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในประเทศไทย ซ่ึงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และกระจายในวงกวา้งมากขึ้น 
ประกอบกบัรัฐบาลไดมี้ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 
2563 และขอ้กาํหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง สั่งปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 4) 
เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจาํเป็นในการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะของ
การรวมกลุ่มคนเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะทาํใหก้ารแพร่ระบาดเกิดขึ้น และกระจายสู่บุคคลทัว่ไป
โดยง่าย 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 10 เมษายน 
2563 ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติ ดงัน้ี 

1. อนุมติัให้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ ออกไปไม่มีกาํหนด โดย
ยกเลิกกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 ในวนัพุธท่ี 29 เมษายน 2563 รวมถึงสถานท่ีประชุม 
วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น คร้ังท่ี 3/2563 ในวนัพุธท่ี 1 เมษายน 2563 และวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงิน
ปันผล ในวนัองัคารท่ี 12 พฤษภาคม 2563 และกาํหนดจ่ายในวนัพฤหสับดีท่ี 28 พฤษภาคม 2563 โดยบริษทัฯ 
จะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ วาระการประชุม และวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ขึ้นใหม่เม่ือสถานการณ์คล่ีคลาย 



2. อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนหลงัของปี 2562 ตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 329,704,014 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 
2.20 บาท รวมเป็นเงิน 725.35 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 362.68 ล้านบาท จ่ายจากกาํไรสุทธิ
สําหรับกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดรั้บเครดิตในการ
คาํนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

 2) เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 362.67 ลา้นบาท จ่ายจากกาํไรสะสม
ส่วนท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการ
คาํนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

 3) กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 
 4) กาํหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจาํปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
 เม่ือรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ท่ี

บริษทัฯ ไดจ่้ายไปแลว้ เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 17 ตุลาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 2.26 บาท รวมเป็นเงิน 745.13 
ลา้นบาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งส้ินสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 4.46 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,470.48 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัท่ีบริษทัฯ เปิดเผยสารสนเทศผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เม่ือวนัพุธท่ี 18 มีนาคม 2563 ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2562 อีก 

3. อนุมัติให้ผูส้อบบัญชีจากสํานักงาน อีวาย จํากัด ซ่ึงผ่านการ เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ เขา้ทาํการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ งวดไตรมาส 1 ประจาํปี 
2563 เพื่อให้สามารถเปิดเผยขอ้มูลและนาํส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จนกว่าจะได้
นาํเสนอการแต่งตั้งในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 1) นางสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
 2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 
 3) นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 

ทั้งน้ี การเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ดงักล่าว จะไม่กระทบต่อการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ อย่างมีนยัสําคญั โดยบริษทัฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ COVID-19 อยา่งใกลชิ้ด เพื่อจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2563 ต่อไปโดยเร็ว 

 

 



จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
                                ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษทั  ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
                            
                                   (นางสาวสรารัตน์   ตั้งศิริมงคล) 
                              เลขานุการบริษทั 
เลขานุการบริษทั 
โทร 0-2374-4730 ต่อ 1188 


