ที่ TFMAMA 302/2565
วันที่ 16 มีนาคม 2565
เรื่ อง แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ อง การจ่ายเงินปันผล, กาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 5/2565
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิรับเงินปันผล
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด(มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ประชุมมีมติในเรื่ องสาคัญ ดังนี้
1. เห็ น ควรเสนอต่อที่ ป ระชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้ งที่ 5/2565 เพื่ ออนุ มัติจ่ายเงินปั นผลส าหรับปี 2564
อัตราหุ้นละ 4.08 บาท รวมเป็ นเงิน 1,345.19 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50.07 ของกาไรสุ ทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
สาหรับผลการดาเนิ นงานครึ่ งปี แรกไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.18 บาท รวมเป็ น
เงิน 718.75 ล้านบาท ดังนั้น เงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564 จะจ่ายได้อีกหุ้นละ 1.90 บาท เป็ น
เงิน 626.44 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็ นเงิน 313.22 ล้านบาท จ่ายจากกาไรสุ ทธิ สาหรับ
กิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการ
คานวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
2) เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็ นเงิน 313.22 ล้านบาท จ่ายจากกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เสี ย
ภาษี เงินได้นิติบุ คคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่ งผูถ้ ื อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิ ตในการ
คานวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
3) กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
4) กาหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
บริ ษทั ฯ ไม่ต้ งั สารองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง จานวน 5 คน คือ
1) นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
2) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
3) นางอรทัย ทองมีอาคม
4) ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กีรติพิบูล
5) นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ
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3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ้น ครั้งที่ 5/2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และแต่งตั้ง
บุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1) นางสายฝน อินทร์แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2563) และ/หรื อ
2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ) และ/หรื อ
3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงินรวม 3,000,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยัง
ไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุนที่ บริ ษทั ฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยืน่ ต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนบัตรละ 80,000 บาท
4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ข้อ (1) และข้อ (7)) ดังนี้
วัตถุประสงค์ ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ ที่ขอเสนอแก้ ไขเพิม่ เติม
ข้อ (1) ซื้ อ จัด หา รั บ เช่ า เช่ า ซื้ อ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ข้อ (1) ถื อกรรมสิ ท ธิ์ หรื อมี สิ ทธิ ครอบครอง สร้ าง ซื้ อ จัดหา
สิ ทธิครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจัดการ
รับ ให้ใช้ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ เช่าทรัพย์สินแบบ
โด ย ป ระ ก ารอื่ น ซึ่ งท รั พ ย์ สิ น ใด ๆ
ลีสซิ่ ง ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
โอน รั บ โอน ฝาก รั บ ฝาก และ/หรื อ ด าเนิ น การใดๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน และ/หรื อ จัดการโดยประการอื่น ซึ่ ง
ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ (7) เข้าเป็ นหุ้นส่ วนจากัด ความรับผิดในห้าง ข้อ (7) ล งทุ น เข้ า หุ้ น ใน กิ จการค้ า ใดๆ ล งทุ น แส วงห า
หุน้ ส่ วนจากัด เป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั จากัด
ผลประโยชน์ ใ นทรั พ ย์สิ น ไม่ ว่ าโดยวิ ธี ใ ด ลงทุ น ใน
และบริ ษทั มหาชนจากัด
หลักทรั พย์ ตราสารหนี้ และ/หรื อ หลักประกันอื่น เข้า
ร่ วมกิจการหรื อร่ วมค้ากับบุคคลอื่น ให้บุคคลอื่นเข้าร่ วม
กิจการหรื อร่ วมค้าด้วย หรื อเป็ นหุ้นส่ วนประเภทจากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นใน
บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด นิ ติบุคคล หรื อหน่ วย
ธุรกิจอื่นใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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5. กำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 ในวันพุธที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 9.00 น. ณ ห้อง
บอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์ วิง ส์ คอนเวนชั่น (ศรี นคริ นทร์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวง
หัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 โดยมีวำระกำรประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 28
เมษายน 2564
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2564
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2565
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ข้อ (1)
และ ข้อ (7))
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
และมอบหมายให้ป ระธานเจ้า หน้ าที่ บ ริ ห าร เป็ นมี ผูม้ ี อ านาจในการเปลี่ ย นแปลงก าหนดวัน เวลา
รู ปแบบการประชุม และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้ งที่ 5/2565 ในกรณี ที่มีเหตุ
สุดวิสัย ตามความจาเป็ นและเห็นสมควร โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
6. กาหนดรายชื่อผูถ้ ื อหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 ในวันพุธที่
30 มีนาคม 2565
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นสามารถเข้าดูขอ้ มูลหนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้ น ครั้งที่ 5/2565 พร้อมเอกสารสิ่ งที่
ส่ งมาด้วย ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.mama.co.th ในหัวข้อ นักลงทุน
สั ม พัน ธ์ ตั้ง แต่ ว นั ศุ ก ร์ ที่ 25 มี น าคม 2565 เป็ นต้น ไป โดยบริ ษ ัท ฯ จะส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ที่ มี บ าร์ โ ค้ ด
(แบบฟอร์มลงทะเบียน) และหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน พร้อมเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้วยใน
รู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริ ษทั

บช/ลธ
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