21 พฤษภาคม 2563

เรือง

แจ ้งกําหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ ้างถึง หนังสือขอกําหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและงดจ่ายเงินปั นผล ลงวันที 24 มีนาคม 2563

บริษั ท ผลิต ภั ณ ฑ์อ าหารกว ้างไพศาล จํ า กั ด (มหาชน) ขอเรีย นให ท
้ ราบว่า ตามที บริษั ทแจ ้งมติทีประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2563 เมือวันที 24 มีนาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให ้วันกําหนดรายชือ
ิ ธิในการเข ้าประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น ประจํ าปี 2563 (Record Date) ในวัน ที 16 เมษายน 2563 และให ้
ผู ้ถือหุ ้นทีมีสท
กําหนดวัน ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 ภายในวันที 15 มิถุน ายน 2563 และมอบอํานาจให ้กรรมการผู ้จัดการ
เป็ นผู ้แจ ้งกํ าหนดวั น ประชุม ให ้ผู ้ถือหุ น
้ ได ้ทราบ หรืออาจพิจ ารณาเลือนการประชุม ออกไปตามสถานการณ์ ข องโรค
ติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ห ้องประชุม สํานั กงานกรุงเทพฯ (ชัน 1) เลขที 89 อาคารสุรน
ิ ทร์ ถนนชียงใหม่
คลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัททีอ ้างถึงแล ้วนัน
โดยทีปั จจุบัน บริษั ทประสงค์ทจะจั
ี
ดให ้มีการประชุมในวันที 16 มิถุนายน 2563 ซึงหลังกําหนดเดิม ซึงได ้แจ ้ง
ไว ้ในลํ าดั บ แรก 1 วัน แต่ยั งคงอยู่ในช่วงกํ า หนดเวลาของ Record Date เดิม ดั งนั น กรรมการผู ้จัด การ ตามทีได ้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ทไว ้แล ว้ จึงขอแจ ้งกํ าหนดการประชุม สามั ญ ผู ถ้ ือ หุ น
้ ประจํ า ปี 2563 ในวั น ที 16
มิถุน ายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห ้องประชุม สํ า นั ก งานกรุง เทพฯ (ชัน 1) เลขที 89 อาคารสุรน
ิ ทร์ ถนนชียงใหม่
คลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2562
วาระที 2 รายงานประจําปี ของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
วาระที 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกําไรขาดทุนของบริษัท รอบปี บัญชีสนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
วาระที 4 พิจารณาเรืองการงดจ่ายเงินปั นผล ในรอบปี บัญชีสนสุ
วาระที 5 พิจารณาแต่งตังผู ้สอบบัญชีแลกําหนดค่าตอบแทนวิชาชีพ
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2563
วาระที 7 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
วาระที 8 พิจารณาแต่งตังกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการทีสินสุดวาระ
วาระที 9 เรืองอืนๆ
และเนืองด ้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ยังคงมีอยู่ ดังนั นเพือเป็ นการป้ องกัน
ควบคุมและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของ (COVID-19) ทีมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู ้ถือหุ ้นทีจะ
เข ้าร่วมประชุม
บริษัทขอแจ ้งแนวปฎิบัตใิ นการเข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นดังนี
1. บริษัท ขอความร่วมมือให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระของบริษัท เข ้าประชุม
แทนการเข ้าประชุมด ้วยตนเอง โดยผู ้ถือหุ ้นสามารถใช ้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามทีบริษัทจัดส่งให ้
2. บริษัทจะตังจุดคัดกรองบริเวณหน ้าห ้องประชุม หากพบผู ้ถือหุ ้นทีมีความเสียง บริษัทขอความร่วมมือจากผู ้
ถือหุ ้นทีมีความเสียงโปรดหลีกเลียงการเข ้าไปในห ้องประชุม และขอสงวนพืนทีไม่อนุญาตให ้ผู ้ถือหุ ้นทีตรวจวัดอุณหภูม ิ
แล ้วมีไข ้ผิดปกติหรือมีอาการผิดปกติเกียวกับระบบทางเดินหายใจเข ้าร่วมประชุมครังนี
3. ขอให ้ผู ้เข ้าร่วมประชุมสวมหน ้ากากอนามัยเข ้าร่วมประชุม
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4. การถามคําถามระหว่างการประชุม จะใช ้วิธเี ขียนคําถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน
5. บริษั ทของดแจกของว่า งอาหารและเครืองดืม รวมทั งขอให ้ผู ้ถือหุ ้นงดรับประทานอาหารในบริเวณทีจั ด
ประชุม

จึงเรียนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรสิน โตทับเทียง)
กรรมการผู ้จัดการ

