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ท่ี TFMAMA 602/2563 
 

วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 
 
เร่ือง แจง้มติคณะกรรมการบริษทัฯ เร่ือง ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 และก าหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date)  ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 
6/2563 เม่ือวนัพุธท่ี 17 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมมีมติในเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 

1. เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ประจ าปี 2562 ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 (วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562) จ านวน 2 คร้ัง ในอตัราหุ้นละ 4.46 บาท รวมเป็นเงิน 1,470.48 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
50.10 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  
ดงัน้ี 
1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คร้ังท่ี 1 ส าหรับผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 (วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562) เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 17 ตุลาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 2.26 
บาท รวมเป็นเงิน 745.13 ลา้นบาท 

2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คร้ังท่ี 2 ส าหรับผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี 2562 (วนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) เม่ือวนัศุกร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 2.20 
บาท รวมเป็นเงิน 725.35 ลา้นบาท  

ดงันั้น ไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก และไม่ตั้งส ารองตาม
กฎหมาย เน่ืองจากตั้งส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

 

2. เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง จ านวน 5 คน ดงัน้ี 
1) นายสุชยั รัตนเจียเจริญ 
2) นายก าธร ตติยกวี 
3) นายอภิชาติ ธรรมมโนมยั 
4) นายบุญชยั โชควฒันา 
5) นายชยัวธั มะระพฤกษว์รรณ 
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3. เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 และแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
1) นางสายฝน อินทร์แกว้  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 
2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 
3) นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 2,900,000 บาท เท่ากบัปี 2562 ทั้งน้ี ค่าสอบ
บญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน ท่ีบริษทัฯ ประสงคจ์ะขอ
ใช้สิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงตอ้งยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนบตัรละ 80,000 บาท 

 

4. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 
MOON ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โดยมีวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2562 
  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562    
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรอบปี 2562    
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     
วาระท่ี 4  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจ าปี 2562    
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    
วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563   
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการเปล่ียนแปลงก าหนดวนั เวลา และ
สถานท่ีประชุม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 ตามความจ าเป็นและเห็นสมควร 
โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 
 

5. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเข้าประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 วนัพุธท่ี 1 
กรกฎาคม 2563 
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ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ดูขอ้มูลหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 พร้อมเอกสารส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.mama.co.th ภายใต้
หัวขอ้ นักลงทุนสัมพนัธ์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 29 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป โดยบริษทัฯ จะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมท่ีมีบาร์โคด้ (แบบฟอร์มลงทะเบียน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ทางไปรษณียล์งทะเบียน
พร้อมเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ืออยู่
ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
             (นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล) 
       ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและเลขานุการบริษทั 

บช/สน 

http://www.mama.co.th/

