ACE_15_03_064
วันที 17 มีนาคม 2558
เรื อง มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เรื อง การจ่ายเงินปั นผล
และกําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง5 ที 36
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง5 ที 3/2558 เมือ
วันที 17 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมอาคารสํานักงาน บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
เลขที 121/84-85 ชันที
5  29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ซึง มีเรื องสําคัญ ดังนี 5
1. พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 และจ่ ายเงินปั นผล
มีมติให้ เสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.16 บาท รวมเป็ น
เงิน 522 ล้ านบาท ทังนี
5 5บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการครึ งปี แรกไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.50
บาท เมือวันที 18 กันยายน 2557 โดยจ่ายจากกิ จการ BOI ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท และ จากกิ จการ NON BOI ใน
อัตราหุ้นละ 0.23 บาท คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการครึ งปี หลังของปี 2557 อีกอัตราหุ้นละ 0.66 บาท
เป็ นเงิน 297 ล้ านบาท โดยแบ่งเงินปั นผลเป็ นดังนี 5
1.1 เงินปั นผลจํานวน 0.38 บาทต่อหุ้น เป็ นเงิน 171 ล้ านบาท จ่ายจากกําไรสุทธิของกิจการทีได้ รับยกเว้ น
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (BOI) ผู้ได้ รับเงินปั นผลไม่ได้ รับเครดิตภาษี
1.2 เงินปั นผลจํานวน 0.28 บาทต่อหุ้น เป็ นเงิน 126 ล้ านบาท จ่ายจากกําไรสะสมของกิจการทีเสียภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 30 ผู้ได้ รับเงินปั นผลสามารถหักเครดิตภาษี ได้ ในอัตรา 30/70 ของเงินปั นผล
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ทังนี
5 5 บริ ษัทได้ จัดสรรการสํารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทตามทีกฎหมายกําหนด
แล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรการสํารองตามกฎหมายอีก
โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล ในวันพฤหัสบดีที 7 พฤษภาคม 2558 และให้
รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนวันศุกร์ ที 8 พฤษภาคม 2558 โดย
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที 22 พฤษภาคม 2558

2. รับทราบรายชือกรรมการซึง ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้ แก่ นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ,
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย , นายกําธร ตติยกวี และ นายบุญเปี ยม เอียมรุ่งโรจน์
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ เสนอทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เลือกตังกรรมการที
5
ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง 3 ท่าน คือ นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ , นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย , นายกําธร ตติยกวี และ
เสนอแต่งตัง5 นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายบุญเปี ยม เอียมรุ่งโรจน์ กรรมการทีพ้น
จากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2558
และแต่งตังกรรมการเพิ
5
ม 1 ท่านคือ นายธวัช แก้ วพิทกั ษ์ จากเดิมคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 14 ท่าน เป็ น
15 ท่าน
3. กําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) ทีมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง5 ที 36 ในวันพุธที 1 เมษายน
2558 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.
2535 (แก้ ไขเพิ ม เติ ม พ.ศ. 2551) โดยวิ ธี ปิ ดสมุด ทะเบี ย นพัก การโอนหุ้น ในวัน พฤหัส บดี ที 2 เมษายน 2558 ทัง5 นี ม5 ี
กําหนดการต่างๆ ดังนี 5
กําหนดการเกียวกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
และ จ่ ายเงินปั นผลงวดครึงปี หลังของปี 2557
วันที
1. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง5 ที 36
2. กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิรับเงินปั นผล
5. รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สําหรับการรับเงินปั นผล
6. กําหนดวันจ่ายเงินปั นผล

วันศุกร์ ที
24 เมษายน 2558
วันพุธที
1 เมษายน 2558
วันพฤหัสบดีที 2 เมษายน 2558
วันพฤหัสบดีที 7 พฤษภาคม 2558
วันศุกร์ ที
8 พฤษภาคม 2558
วันศุกร์ ที

22 พฤษภาคม 2558

4. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง5 ที 36 ในวันศุกร์ ที 24 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุม ชัน5 6
โรงงานบางชัน เลขที 1 ซอยเสรี ไทย 87 ถนนเสรี ไทย แขวงมีนบุรี เขตมี นบุรี กรุ งเทพฯ 10510 โดยมีวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นมีดงั นี 5 :วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง5 ที 35 เมือวันที 22 เมษายน 2557
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชี 2557
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจําปี สิ 5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2557
วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
5
ต ้ องออกตามวาระ และเสนอแต่งตังกรรมการใหม่
5
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
5
และกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
วาระที 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
วาระที 8 พิจารณาแต่งตังผู
5 ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558
วาระที 9 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
อนึง ตามทีบริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชือบุคคล
เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
5 นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
5 วนั ที
1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 ธันวาคม 2557 ทังนี
5 5 เป็ นไปตามนโยบายการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดีและแสดงถึงการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการได้ เปิ ดเผยบนเว็บไซด์ ของบริ ษัทที
http://www.farmhouse.co.th นัน5 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชือบุคคล
เพือพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการของบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง5 ที 36 แต่อย่างใด
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

……………………………………
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )
กรรมการและผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริ หารและฝ่ ายการเงิน
เลขานุการบริษัท

