แนวปฏิบัติสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่
ทางบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด(มหาชน) มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงมี
ความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติใน
การเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. บริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการเข้าร่วมประชุม จากผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ถือหุ้นที่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรค COVID-19 หรือสงสัยว่าจะเป็นโรค COVID-19 ในช่วงเวลาที่ไม่พ้น

ระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ได้มีการสัมผัสหรือใกล้ชิด
1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

เช่น ไอ จาม มีน้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ที่เข้าข่ายว่าจะเป็นโรค COVID-19
2. ผู้ถือหุ้นควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อสวมใส่ไว้ตลอดเวลา และแอลกอฮอล์เจลสาหรับตนเองให้เพียงพอ
3. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงงาน ทั้งนี้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ตอบคาถามด้านสุขภาพและประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
เพื่อทาการคัดกรอง และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น

กรณีที่พบผู้ทมี่ ีความเสี่ยง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มิให้เข้าร่วมประชุม
4. หากพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือมีไข้ ไอ จาม น้ามูกไหล เจ็บคอ หายใจ
เหนื่อยหอบ ทางบริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดออกจากบริเวณที่ประชุม เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
ผู้เข้าร่วมประชุมและส่วนรวม
5. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน ตามรายละเอียดซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อ ความ
ปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
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15 มีนาคม 2564
เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 42
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
สิงทีส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 41
2. รายงานประจําปี 2563, สําเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัตกิ รรมการบริษทั ทีได้รบั การเสนอชือ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
4. นิยามและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
5. กรรมการอิสระทีบริษทั ฯ เสนอชือให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้
6. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเกียวกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
8. รายการเอกสารหรือหลักฐานทีต้องนํามาในวันประชุม
9. ขันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
10. แผนทีตังสถานทีจัดประชุม
11. หลักเกณฑ์ในการส่งคําถามล่วงหน้า
12. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมทีมีบาร์โค้ดแนบติดอยู่เพือการลงทะเบียน
(กรุณานํามาในวันประชุม)
13. ขันตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ได้มมี ติให้เรียกประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 42 ในวันจันทร์ที 19 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน 6 โรงงานบางชัน เลขที 1
ซ.เสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 บริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรืองเพือ
บรรจุเป็ นวาระการประชุม ตังแต่ วนั ที 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2563 นัน ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้
เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม ดังนัน บริษทั จึงได้กาํ หนดระเบียบวาระการประชุมเพือพิจารณาดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง, ที 41 เมือวันที 16 มิถนุ ายน 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มกี ารจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พร้อมทังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.farmhouse.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ และส่งให้กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด ตามสิงทีส่งมาด้วย
ลําดับที 1
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึน
โดยถูกต้องและครบถ้วน สมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี บัญชี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ พร้อมการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
( MD&A ) ในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในรายงานประจําปี 2563 และได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR
Code) ซึงปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เพือรับทราบ
วาระที 3 พิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึงผ่านการตรวจสอบ จากผูส้ อบบัญชี
ประจําปี สิ,นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินดังกล่าว ได้จดั ทําขึนตามทีควร ตามมาตรฐานของรายงานทางการเงิน
ทีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั แล้ว โดยรายละเอียดตามทีปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี 2563 (งบการเงิน) ตามสิงทีส่งมา
ด้วยลําดับที 2
ความเห็น ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ว เห็น สมควรเสนอทีประชุม สามัญผู ถ้ ือหุน้
อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษทั ประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ซึงผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบรับรองเรียบร้อยแล้ว
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563
ข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล : บริ ษ ทั ฯ มี ก ํา ไรสุ ท ธิ ห ลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล เฉพาะส่ ว นของบริ ษ ทั
1,677,270,212.64 บาท โดยแยกเป็ นกําไรสุ ทธิจากกิจการปกติ 783,196,438.06 บาท กําไรสุ ทธิจากกิจการทีได้ร บั
ส่งเสริมการลงทุน 894,073,774.58 บาท และ มีกาํ ไรสะสมในส่วนทียังไม่ได้จดั สรร ณ วันสินงวด 7,916,848,030.58 บาท
และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ คือ จ่ายปันผลในอัตราไม่ตากว่
ํ า ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้ และหักสํารองตามกฎหมาย
บริษทั ได้จดั สรรการสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษทั ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว
จึงไม่ตอ้ งจัดสรรสํารองตามกฎหมายอีก
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
จ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.90 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 855 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 50.98 ของกําไรสุทธิ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ซึงบริษทั ฯได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.96 บาท เป็ นจํานวนเงิน 432 ล้านบาท
เมือวันที 16 กันยายน 2563 โดยจ่ายจากกําไรของกิจการทีได้รบั ส่งเสริมการลงทุน ซึงเป็ นกิจการทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.94 บาท เป็ นจํานวนเงิน 423 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
กําไรของกิจการทีได้รบั ส่งเสริมการลงทุน ผูไ้ ด้รบั เงินปันผลไม่ได้รบั เครดิตภาษี
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โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที 27 เมษายน 2564 กําหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที
17 พฤษภาคม 2564
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
ปี 2563 เสนอจ่าย
ปี 2562 จ่ายแล้ว
- กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
1,677.27
1,701.82
- จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
450
450
เงินปันผลระหว่างกาล ครังที 1 (บาท /หุน้ )
0.96
0.81
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท /หุน้ )
0.94
เงินปันผลระหว่างกาล ครังที 2 (บาท /หุน้ )
1.09
รวมจ่ายเงินปันผลทังสิน (บาท /หุน้ )
1.90
d.90
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิ
50.98%
50.24%
วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง, กรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง กรรมการ
ต้องออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 และกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ งแล้วอาจได้รบั เลือกตังใหม่ได้ ในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครังนี มีกรรมการทีต้องออกตามวาระ จํานวน 5 ท่าน คือ
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นายวิชยั กุลสมภพ
กรรมการ
4. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ
กรรมการ
5. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญfู กรรมการ
บริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษทั ระหว่างวันที
1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอ ชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ น
กรรมการบริษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทั ฯ เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิแต่งตัง กรรมการทีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง 5 ท่าน คือ
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายวิชยั กุลสมภพ
4. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ
5. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญfู
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ดังนัน ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 15 ท่านดังนี
1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญfู
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
กระบวนการคัดเลือกผู ด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ ยกเว้นกรรมการผูซ้ งมี
ึ ส่วนได้เสีย โดยได้พจิ ารณาและ
กลันกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวังจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทังความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน และการอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ฯ เพือให้มนใจว่
ั าบุคคล
ทีได้รบั การเสนอชือในครังนีมีคุณสมบัติทเหมาะสมกั
ี
บการประกอบธุ รกิจของบริษทั ซึงประวัติของกรรมการทีเสนอชือให้
เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ในครังนี ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีได้จดั ส่งให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 32 กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ใน
รู ปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามข้อบังคับหรือตามทีที
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ
ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้ได้รบั เบียเลียง และสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริษทั ทังนี ไม่รวมถึงค่ าตอบแทนหรือสวัสดิการทีกรรมการได้รบั ในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของ
บริษทั และไม่มปี ระโยชน์อืนใด ซึงปี 2563 ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้กาํ หนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่
เกินปี ละ 15,000,000 บาท และบริษทั ฯ ได้จ่ายไปดังนี
(หน่ วย : บาท)

1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
ค่าบําเหน็จกรรมการ
ค่าเบียประชุมกรรมการและทีปรึกษาคณะกรรมการ
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอืน
ค่าตําแหน่งประธานกรรมการ
รวม

ประจําปี 2563
9,600,000
1,906,000
168,000
404,000
2,400,000
14,478,000

ประจําปี 2562
9,432,500
1,704,000
148,000
186,000
11,470,500
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ความเห็ น ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน ของบริ ษ ทั ร่ ว มกัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษทั ซึงมีภาระหน้าทีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดําเนินธุ รกิจให้
เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการการกํากับดู แลกิจการทีดี และอุทศิ เวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสมําเสมอ จึงเห็นควรเสนอ
ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2564 โดยขออนุ มตั ิวงเงินไม่เกินปี ละ 20,000,000 บาท
เพิมขึนจากปี 2563 จํานวน 5,000,000 บาท ให้คณะกรรมการบริษทั นําไปพิจารณาจัดสรรระหว่างกันเอง โดยค่าตอบแทน
ทีจ่ ายต้องไม่เกินวงเงิน ทีได้รบั อนุ ม ตั ิจากทีประชุม สามัญผู ถ้ ือ หุ น้ ซึงจํานวนเงินดังกล่าวไม่รวมถึงค่ า ตอบแทน หรือ
สวัสดิการทีกรรมการได้รบั ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทีเข้าร่วมประชุมเป็ นรายครัง ดังนี
ค่าตอบแทน
ปี 2564 (ปี ทเสนอ)
ี
ปี 2563
d. ค่าเบียประชุมคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
h. ค่าเบียบําเหน็จ
- คณะกรรมการบริษทั

12,000 บาท /คน/ ครัง
10,000 บาท /คน/ ครัง
จัดสรรตามทีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนกําหนด

12,000 บาท /คน/ ครัง
10,000 บาท /คน/ ครัง
จัดสรรตามทีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนกําหนด

i. ค่าตําแหน่งประธานกรรมการ

200,000 บาท/เดือน

200,000 บาท/เดือน

วาระที 7. พิจารณาแต่งตัง, ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู ส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ น กรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผูด้ าํ รงตําแหน่ งหน้าทีใด ๆ ของบริษทั , ผูส้ อบบัญชีนนั ให้ทประชุ
ี มสามัญ ผูถ้ อื หุน้ แต่งตังทุกปี
ผู ส้ อบบัญชีซึงออกไปนันจะถูก แต่ ง ตังกลับเข้า รับ ตํา แหน่ ง อีก ก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณากลันกรอง
คัดเลือกผูส้ อบบัญชี ในด้านความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ มีความเป็ นอิสระและอัตราค่าสอบบัญชี
ทีเหมาะสม จึงพิจารณาเลือกผู ส้ อบบัญชีของบริษทั ฯในปี 2564 เป็ นผู ส้ อบบัญชีจาก บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ดังนีคือ
d. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 5906
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4451
i. นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4799
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โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จํานวนเงิน 1,130,000 บาท และค่ าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของ
บัตรส่งเสริมทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจํานวนเงิน 92,500 บาท ต่อบัตร
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบตามการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ
d. นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดาํ รง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 5906
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2561-2563)
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4451
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ปี 2553-2555)
i. นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4799
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั )
แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี hjkl ทังนีให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษทั ฯ ซึงผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั ฯ / บริษทั ร่วม / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนืองจากมี
ความเป็ นอิสระ มีมาตรฐานการทํางานทีดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นอย่างดีตลอดมา และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าว
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอืน แทนได้ และ บริษทั มีบริษทั
ร่วมค้า จํานวน 1 บริษทั คือบริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จํากัด มีผูส้ อบบัญชีสงั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
กับบริษทั ฯ ซึงค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษทั ปี 2564 มีรายละเอียดดังนี
หน่วย : บาท
ปี 2563
เพิม (ลด)
ปี 2564 ทีเสนอ
ค่าสอบบัญชี

1,130,000

1,140,000

(10,000)

หมายเหตุ : ทังนี ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริมทีกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจํานวนเงิน 92,500 บาท ต่อบัตร
วาระที 8 พิจารณาเรือง อืน ๆ ( ถ้ามี )
ทังนี บริษทั ได้กาํ หนดรายชือผูท้ มีี สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที 29 มีนาคม 2564
จึงขอเรียนเชิญท่านผู ถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันจันทร์ที 19 เมษายน hjkl
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชัน 6 โรงงานบางชัน เลขที 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
10510 โดยบริษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ตังแต่เวลา 7.30 น. เป็ นต้นไป หากท่านมีคาํ ถามที
ต้อ งการให้บ ริ ษ ทั ฯ ชีแจงในประเด็ น ของระเบีย บวาระทีนํา เสนอครังนี สามารถจัด ส่ ง คํา ถามไปล่ว งหน้า ได้ โปรดดู
รายละเอียด ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 11

