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ท่ี  TFMAMA 302/2565 
  วนัท่ี  16  มีนาคม  2565 

เร่ือง   แจง้มติคณะกรรมการบริษทัเร่ือง การจ่ายเงินปันผล, ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 5/2565  
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิรับเงินปันผล  

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ  
           ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั(มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 3/2565  
เม่ือวนัพุธท่ี 16 มีนาคม 2565  ท่ีประชุมมีมติในเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 

1. เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 
อตัราหุ้นละ 4.08 บาท รวมเป็นเงิน 1,345.19 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกไปแลว้ เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 2.18 บาท รวมเป็น
เงิน 718.75 ลา้นบาท ดงันั้น เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 จะจ่ายไดอี้กหุ้นละ 1.90 บาท เป็น
เงิน 626.44 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับ
กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดรั้บเครดิตในการ
ค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

2)   เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสุทธิส่วนท่ีเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการ
ค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

3)   ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565   
4)   ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
 บริษทัฯ ไม่ตั้งส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากตั้งส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

2. เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง จ านวน 5 คน คือ 

1) นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา             
2)  นายพิพฒั  พะเนียงเวทย ์   
3)  นางอรทยั  ทองมีอาคม 
4)  ศาสตราจารย ์ดร. สุวิมล  กีรติพิบูล 
5)  นางทองอุไร  ลิ้มปิติ 
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3. เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาคดัเลือกบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษทัฯ และแต่งตั้ง
บุคคลเป็นผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1) นางสายฝน อินทร์แกว้               ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
    (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนัตั้งแต่ปี 2563) และ/หรือ 
2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753  
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 
3) นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 3,000,000 บาท ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงั
ไม่รวมค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุนท่ีบริษทัฯ ประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ซ่ึงตอ้งยืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบตัรละ 80,000 บาท 

 4. เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565  เพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ (1) และขอ้ (7)) ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ท่ีขอเสนอแก้ไขเพิม่เติม 
 ขอ้ (1) ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

สิทธิครอบครอง ปรับปรุง ใช ้และจดัการ
โด ยป ระก าร อ่ื น  ซ่ึ งท รัพ ย์ สิ น ใด ๆ 
ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 

ขอ้ (1) ถือกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิครอบครอง สร้าง ซ้ือ จดัหา 
รับ ใหใ้ช ้เช่า ใหเ้ช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ เช่าทรัพยสิ์นแบบ
ลีสซ่ิง ให้เช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิง ยมื ใหย้ืม แลกเปล่ียน 
โอน รับโอน ฝาก รับฝาก และ/หรือ ด าเนินการใดๆ 
เก่ียวกบัทรัพยสิ์น และ/หรือ จดัการโดยประการอ่ืน ซ่ึง
ทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอกผล และผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นนั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ขอ้ (7) เขา้เป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจ ากดั
และบริษทัมหาชนจ ากดั 

ขอ้ (7) ลงทุ น เข้ าหุ้ น ใน กิ จก ารค้าใดๆ  ล งทุ น แส วงห า
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าโดยวิธีใด ลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ตราสารหน้ี และ/หรือ หลกัประกันอ่ืน เขา้
ร่วมกิจการหรือร่วมคา้กบับุคคลอ่ืน ให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วม
กิจการหรือร่วมคา้ด้วย หรือเป็นหุ้นส่วนประเภทจ ากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผูถื้อหุ้นใน
บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากัด นิติบุคคล หรือหน่วย
ธุรกิจอ่ืนใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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5.  ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 9.00 น. ณ ห้อง
บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หวัหมำก  เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยมีวำระกำรประชุม ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 28 
เมษายน 2564  

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรอบปี 2564  
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564  
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงคข์องบริษทั ขอ้ (1) 

และ ขอ้ (7))  
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นมีผูมี้อ านาจในการเปล่ียนแปลงก าหนดวนัเวลา 

รูปแบบการประชุม  และสถานท่ีประชุม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 ในกรณีท่ีมีเหตุ
สุดวสิัย ตามความจ าเป็นและเห็นสมควร โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด  

6.  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date)  ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 ในวนัพุธท่ี 
30 มีนาคม 2565  

ทั้งน้ี  ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ดูขอ้มูลหนังสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 5/2565 พร้อมเอกสารส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ ในเว็บไซตข์องบริษทัฯ www.mama.co.th  ในหัวขอ้  นักลงทุน
สัมพันธ์  ตั้ งแต่วนัศุกร์ท่ี  25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีมีบาร์โค้ด
(แบบฟอร์มลงทะเบียน) และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ทางไปรษณียล์งทะเบียน พร้อมเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหุ้น  ณ  วนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  ขอแสดงความนบัถือ 
   
      
 (นางสาวสรารัตน์    ตั้งศิริมงคล) 
 เลขานุการบริษทั 
บช/ลธ 

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

