มาตรการและแนวปฏิบัตสิ าหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท มี
ความห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการและแนว
ปฏิบัติฯ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- ตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ก่อนเข้าบริเวณพื้นที่จัดประชุม
- แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัส COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม
- แสดงภาพถ่ายผลการตรวจคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ด้วย ATK คู่กับบัตรประชาชน หรือ
ระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงวันเวลาที่ตรวจให้ชัดเจน โดยผลการตรวจต้องไม่พบเชื้อใน
ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าในบริเวณพื้นที่จัดประชุม
- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด ก่อนเข้าสู่บริเวณพื้นที่จัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องมีอุณหภูมิร่างกายต่่ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส
- ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากพบผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด ไม่สวมใส่
หน้ากากอนามัย หรือมีอาการไอ จาม น้่ามูกไหล หายใจเหนื่อยหอบในระหว่างการประชุม ทางบริษัทจะ
ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมออกจากบริเวณที่ประชุม เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของส่วนรวม
2. มีการเว้นระยะห่าง โดยการจัดที่นั่งในห้องประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้ 50 ที่นั่ง
และให้นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ ถ้าที่นั่งเต็ม ขอให้ ผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้า
ร่วมประชุมแทนเพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนน
3. งดการใช้ ไ มโครโฟนในการถามค่ าถามระหว่ างการประชุ ม จะใช้ วิธี การเขียนค่ าถามลงใน
กระดาษ และส่งค่าถามต่อเจ้าหน้าที่บริษัท

4. งดบริการเสริฟอาหารว่าง ชา กาแฟ น้่าดื่มทุกชนิด และงดรับประทานอาหารใดๆ ในบริเวณ
พื้นที่จัดประชุม
หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อก่าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.farmhouse.co.th) และขอให้ผู้ถือหุ้น
ปฎิ บั ติ ต ามมาตรการและแนวปฏิ บั ติ ส่ า หรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ่ า ปี 2565 เพื่ อ ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยของส่วนรวม
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121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุดอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2209-3000 โทรสาร 0-2209-3091
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107545000144

ACE_22_03_018
21 มีนาคม 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 43
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 42
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1One Report),
งบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
4. นิยามและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้
6. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
8. รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งนามาในวันประชุม
9. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
10. แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
11. หลักเกณฑ์ในการส่งคาถามล่วงหน้า
12. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มบี าร์โค้ดแนบติดอยู่เพือ่ การลงทะเบียน
(กรุณานามาในวันประชุม)
13. มาตรการและแนวปฏิบตั สิ าหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด(มหาชน) ได้มมี ติให้เรียกประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 43 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1
ซ.เสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 บริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็ นวาระการประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้
เสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม ดังนัน้ บริษทั จึงได้กาหนดระเบียบวาระการประชุมเพือ่ พิจารณาดังนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มกี ารจัดทารายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พร้อมทัง้ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.farmhouse.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ และส่งให้กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึ้น
โดยถูกต้องและครบถ้วน สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี บัญชี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ พร้อมการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(MD&A) ในรอบปี 2564 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE ซึง่ ปรากฎบนหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เพือ่ รับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจาปี 2564 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 งบก าไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ งบแสดงส่ ว นเปลี่ย นแปลงของผู ถ้ ือ หุ น้ และงบกระแสเงิน สด ส าหรับ ปี ส้ ิน สุ ด วันที่
31 ธันวาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานของ
รายงานทางการเงิน ทีผ่ ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั แล้ว โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงาน
ประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE ซึ่งปรากฎบน
หนังสือเชิญประชุม ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็น ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้
อนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ประจาปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบรับรองเรียบร้อย
แล้ว โดยสรุปสารสาคัญดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
งบการเงินแสดงวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม
11,234
11,209
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้จากการขาย
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

1,094
10,140
7,160
1,688
3.75

1,094
11,209
7,160
1,686
3.75
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วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตา่ กว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้และหักสารองตามกฎหมาย จากผลประกอบการในปี 2564 บริษทั มีกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1,686,146,420.71 บาท
บริษทั ได้จดั สรรการสารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว
จึงไม่ตอ้ งจัดสรรสารองตามกฎหมายอีก
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
จ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2564 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.90 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 855 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 50.71 ของกาไรสุทธิ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ซึ่งบริษทั ฯได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนแรกไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.84 บาท เป็ นจานวนเงิน 378 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2564 โดยจ่ายจากกาไรของกิจการที่ได้รบั ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็ นกิจการที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 1.06 บาท เป็ นจานวนเงิน 477 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
กาไรของกิจการที่ได้รบั ส่งเสริมการลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รบั สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา
47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กาหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่
26 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
ปี 2564 เสนอจ่าย
ปี 2563 จ่ายแล้ว
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
1,686
1,677
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
450
450
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท /หุน้ )
0.84
0.96
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท /หุน้ )
1.06
0.94
รวมจ่ายเงินปันผลทัง้ สิ้น (บาท /หุน้ )
1.90
1.90
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ
50.71%
50.98%
บริษทั ไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรสารองตามกฎหมาย เนื่องจากสารองครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ กรรมการ
ต้องออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ ในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ มีกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ จานวน 5 ท่าน คือ

4
1. นายอภิเศรษฐ
ธรรมมโนมัย
กรรมการรองผูอ้ านวยการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
กรรมการบริษทั
3. ดร.พจนี
พะเนียงเวทย์
กรรมการบริษทั
4 นายพันธ์
พะเนียงเวทย์
กรรมการบริษทั
5. นายธนพิชญ์
มูลพฤกษ์
กรรมการอิสระ
บริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ระหว่างวันที่
1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั ฯ
กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการดัง กล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการผูซ้ ง่ึ มีส่วนได้เสีย โดยได้พจิ ารณาและกลันกรองด้
่
วยความรอบคอบระมัดระวังจาก
คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทัง้ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลการปฏิบตั ิงาน และการอุทิศเวลาให้กบั บริษทั ฯ เพื่อให้มนั ่ ใจว่าบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี้มีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทั ฯ เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ เลือกตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง 5 ท่าน คือ
1. นายอภิเศรษฐ
ธรรมมโนมัย
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
3. ดร.พจนี
พะเนียงเวทย์
4. นายพันธ์
พะเนียงเวทย์
5. นายธนพิชญ์
มูลพฤกษ์
ดังนัน้ ในปี 2565 คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 15 ท่านดังนี้
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
11. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
4. นายวิชยั กุลสมภพ
12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั
13. ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ
7. ดร. พจนี พะเนียงเวทย์
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
ซึง่ ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ในครัง้ นี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว
ในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
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วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 32 กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ใน
รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ
ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริษทั ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รบั ในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของ
บริษทั และไม่มปี ระโยชน์อ่นื ใด ซึ่งปี 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้กาหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่
เกินปี ละ 20,000,000 บาท และบริษทั ฯ ได้จ่ายไปดังนี้
(หน่ วย : บาท)

รายการ

ประจาปี 2564

ประจาปี 2563

1. ค่าบาเหน็จกรรมการ

9,600,000

9,600,000

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ

1,944,000

1,906,000

3. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

168,000

168,000

4. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น

360,000

404,000

2,400,000

2,400,000

14,472,000

14,478,000

5. ค่าตาแหน่งประธานกรรมการ
รวม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ร่วมกันพิจารณาและ
กลันกรองถึ
่
งความเหมาะสมแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการ
ดาเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี และอุทศิ เวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสมา่ เสมอ จึง
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2565 โดยขออนุ มตั ิวงเงินไม่เกินปี ละ
20,000,000 บาท เท่ากับปี 2564 ให้คณะกรรมการบริษทั นาไปพิจารณาจัดสรรระหว่างกันเอง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้อง
ไม่เกินวงเงินที่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจานวนเงินดังกล่าวไม่รวมถึงค่ าตอบแทน หรือสวัสดิการที่
กรรมการได้รบั ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมเป็ นรายครัง้ ดังนี้
ค่าตอบแทน
ปี 2565 (ปี ท่เี สนอ)
ปี 2564
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- ประธานกรรมการ
12,000 บาท /คน/ ครัง้
- กรรมการ
10,000 บาท /คน/ ครัง้

12,000 บาท /คน/ ครัง้
10,000 บาท /คน/ ครัง้
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ค่าตอบแทน

ปี 2565 (ปี ท่เี สนอ)

ปี 2564

2. ค่าเบี้ยบาเหน็จ
- คณะกรรมการบริษทั

จัดสรรตามทีค่ ณะกรรมการสรรหา จัดสรรตามทีค่ ณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนกาหนด และพิจารณาค่าตอบแทนกาหนด

3. ค่าตาแหน่งประธานกรรมการ

200,000 บาท/เดือน

200,000 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์อน่ื ๆ – ไม่มี -

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษทั , ผูส้ อบบัญชีนนั้ ให้ท่ปี ระชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ทุกปี
ผู ส้ อบบัญชีซ่ึง ออกไปนัน้ จะถูก แต่ ง ตัง้ กลับเข้ารับ ตาแหน่ ง อีก ก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่ กรอง
คัดเลือกผูส้ อบบัญชี ในด้านความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ มีความเป็ นอิสระและอัตราค่าสอบบัญชี
ที่เหมาะสม จึงพิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯในปี 2565 เป็ นผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ดังนี้คือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดารง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5906
2. นายวิชาติ
โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4451
3. นางสรินดา
หิรญั ประเสริฐวุฒิ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4799
โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จานวนเงิน 1,130,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
บัตรส่งเสริมทีก่ าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจานวนเงิน 92,500 บาท ต่อบัตร
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบตามการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ
1. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดารง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5906
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 2561-2564)
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4451
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 2553-2555)
3. นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4799
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั )
แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ทัง้ นี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่ว นได้ เสีย
กับบริษทั ฯ / บริษทั ร่วม / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความ
เป็ นอิสระ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา และในกรณีท่ผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าว ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นแทนได้ และบริษทั มีบริษทั ร่ ว มค้า

