ที่ TFMAMA 302/2562
วันที่ 13 มีนาคม 2562
เรื่ อง

แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ อง การจ่ายเงินปั นผล, กาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 2/2562, กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น
และ สิ ทธิรับเงินปันผล
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติในเรื่ องสาคัญ ดังนี้
1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2562 เพื่ออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561 ใน
อัตราหุน้ ละ 3.92 บาท รวมเป็ นเงิน 1,292.44 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50.05 ของกาไรสุ ทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงาน
ครึ่ งปี แรกไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุน้ ละ 1.91 บาท รวมเป็ นเงิน 629.74
ล้านบาท ดังนั้นเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 จะจ่ายได้อีกหุ ้นละ 2.01 บาท เป็ น
เงิน 662.70 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 2.01 บาท รวมเป็ นเงิน 662.70 ล้านบาท จ่ายจากกาไรสุ ทธิ
และกาไรสะสมสาหรับกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคล
ธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคานวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
2) กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562
3) กาหนดจ่ายเงินปั นผล ในพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
บริ ษทั ฯ ไม่ต้ งั สารองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
2. รายชื่อกรรมการซึ่ งครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
2) นายกาธร พูนศักดิ์อุดมสิ น 3) นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 4) ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต
5) นายสาโรช ชยาวิวฒั น์กุล

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ เลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง จานวน 2 ท่าน ได้แก่ นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ และเสนอชื่อกรรมการใหม่ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางอรทัย ทองมีอาคม
ศ.ดร.สุ วมิ ล กีรติพิบูล นางทองอุไร ลิ้มปิ ติ
3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
และแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1) นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั เป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรื อ
2) นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงินของบริ ษทั ) และ/หรื อ
3) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงินของบริ ษทั )
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินรวม 2,900,000 บาท
ทั้งนี้ค่าสอบบัญชี ดงั กล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน ที่บริ ษทั ฯ
ประสงค์จะขอใช้สิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่ งต้องยืน่ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนบัตรละ 80,000 บาท
4. กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่
27 มีนาคม 2562
5. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์ วงิ ส์ คอนเวนชัน่ (ศรี นคริ นทร์) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 333
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 โดยมีวาระการประชุ ม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2562
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเข้าดู ขอ้ มู ลหนัง สื อนัดประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ ง ที่ 2/2562 พร้ อม
เอกสารสิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย ฉบั บ ภาษาไทยและฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
http://www.mama.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วนั ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เป็ นต้นไป
โดยบริ ษ ทั ฯ จะส่ ง หนัง สื อนัดประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมเอกสารสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้วยฉบับจริ ง ทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริ ษทั
บช/สน

