25 มิถุนายน 2563
เรือง

การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรือง กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และการงดจ่ายเงินปั นผล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ทีประชุ มคณะกรรมการ
บริษัท เมือวันที 25 มิถุนายน 2563 มีมติในเรืองทีสําคัญสรุปได้ดงั นี
1. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันจันทร์ที 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอม
เบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทังนี กําหนดให้วนั พฤหัสบดีที 9 กรกฎาคม 2563 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพือสิทธิเข้าประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
2. ให้เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน 2 ครัง ในอัตราหุน้ ละ 0.26 บาท
เป็ นเงินทังสิน 358,800,000 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84 ของกําไรสําหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และพิจารณา
อนุ มตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานประจําปี
โดยมีรายละเอียดดังนี
2.1 การจ่ายปั นผลระหว่างกาลงวดครึงปี แรก ในอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท เป็ นเงินทังสิน 151,800,000 บาท
เมือวันที 11 กันยายน 2562
2.2 การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครังที 2 จากกําไรของบริษัท ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท เป็ นเงินทังสิน
207,000,000 บาท เมือวันที 24 เมษายน 2563 โดยเป็ นการจ่ายทดแทนในอัตราเดียวกับการนําเสนอจ่ายปั นผล
ประจําปี เพือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับผูถ้ ือหุน้ จากการเลือนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดย
ไม่มีกาํ หนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) โดยทางคณะกรรมการเสนอว่า
จะไม่มีการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2562 อีก
3. ให้เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัท
เนื องจากสถานการณ์ในปั จจุบนั รวมถึงเพือรองรับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิ กส์ซึงจะเป็ นการอํานวยความสะดวก
ในการดําเนิ นธุ รกิจของบริษัท และ เพือให้สอดคล้องกับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็ กทรอนิ กส์ พ .ศ.2563
บริษัทจึงเห็นควรให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที บทเพิมเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ข้อบังคับฉบับใหม่
ข้อ . บริ ษั ท อาจกํา หนดให้จั ด ประชุ ม คณะกรรมการหรื อ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ ้น ผ่ า นสื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ โดยการดํา เนิ น การจัด ประชุ ม ผ่ า นสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์จ ะต้อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที กฎหมายกําหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศทีกําหนดไว้ในกฎหมาย

4. กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ซึงประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 25
เมษายน 2562

วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษัท ประจําปี 2562

วาระที 3

พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

วาระที 4

พิจ ารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่า งกาลและการงดจ่า ยเงิ น ปั นผลจากการดํา เนิ นงาน
ประจําปี 2562

วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ น้ ประจํา ปี 2563 มี กรรมการที ครบกํา หนดต้อ งออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระจํานวน 3 คน คือ
1. นายยุทธ

วรฉัตรธาร

2. นางสาวอรพัทธ์

พีระเดชาพันธ์

3. นายจิระพงษ์

สันติภิรมย์กุล

คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2563 เลือกตัง 1.) นายยุทธ วรฉัตรธาร 2.) นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และ 3.)
นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ซึงเป็ นกรรมการรายเดิมเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ ง
วาระที 6

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2563
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเป็ นประจํา ทุ ก ปี ถึ ง แม้ว่ า หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รา
ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลียนแปลงจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เคยมีมติอนุ มตั ิไว้ก็ตาม
โดยบริ ษัทเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่า ตอบแทนรายเดื อน คณะกรรมการบริ ษั ทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน
2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี

 ประธานกรรมการบริษัท

60,000 บาท/คน/เดือน

 กรรมการอิสระ

30,000 บาท/คน/เดือน

 กรรมการและกรรมการบริหาร

80,000 บาท/คน/เดือน

- โบนัส กรรมการบริษัทได้รบั โบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจําปี 2562
รวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน
600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/เดือน

 กรรมการตรวจสอบ

15,000 บาท/คน/เดือน

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับเบียประชุ มเป็ นราย
ครังทีมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครัง
 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
วาระที 7

8,000 บาท/คน/ครัง

พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท ดี
ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตังบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุ มตั ิค่าสอบ
บัญชี ดังนี
1) แต่งตังผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2563
นายชูพงษ์
สุรชุติกาล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4325 หรือ
นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4301 หรือ
นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4923 หรือ
นายวัลลภ
วิไลวรวิทย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6797
แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยเป็ นผูส้ อบบัญชีทีมีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2) อนุ มตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจําปี 2563 เป็ นเงินจํานวน 2,000,000 บาท
3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทในเครือ ประจําปี 2563 เป็ นเงินจํานวน 1,000,000 บาท
ทั งนี บริ ษั ทที เป็ นสํา นั กงานสอบบั ญชี และผู้สอบบัญชี ตามรายชื อที เสนอข้า งต้น ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
วาระที 8

พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที 9

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัย
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย โดยบริษัทมีการจัดเตรียมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้เหมาะสมคํานึ งถึงความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย ดําเนิ นการตามแนวทางและคํา แนะนํา ทีส่วนราชการและหน่ วยงานที เกียวข้อ งได้กาํ หนดขึนเกียวกับการจัด
ประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมทีมีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึงเป็ นโอกาสทีทําให้การแพร่ระบาดเกิดขึนและ
กระจายสู่บุคคลทัวไปได้โดยง่าย
การประชุ ม สามัญผู ้ถื อ หุ น้ ในครังนี บริ ษัทสนั บสนุ นให้ท่ านผูถ้ ือ หุน้ พิจ ารณามอบฉันทะการเข้าประชุ มให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัท ตามแบบหนั งสือมอบฉันทะทีบริษัทจะจัดส่งพร้อมกับรายชือกรรมการอิสระทีจะเสนอเป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะพร้อมหนั งสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้โดย
บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชือกรรมการอิสระทีจะเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะทีจะจัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
บริษัทได้จดั สถานทีประชุมให้ทนัี งมีระยะห่างทีเหมาะสม ทําให้จาํ นวนทีนังในห้องประชุมมีจาํ นวนจํากัดสามารถ
รองรับผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้ประมาณ 100 ทีนัง โดยผูถ้ ือหุน้ ทีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริ ษั ทขอความร่ ว มมื อ ท่ า นผู้ถือหุ น้ โปรดแจ้งความประสงค์ทีจะเข้า ประชุ มให้บ ริ ษั ท ทราบเป็ นการล่ วงหน้ าผ่ านทางอีเมล์
ir@taokaenoi.co.th และเตรียมหน้ากากอนามัยเพือสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีเข้าร่วมการประชุม
ทังนี บริ ษัทจะแจ้งมาตรการต่างๆ โดยละเอียดให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
และวาระการประชุ มดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.taokaenoi.co.th/ir) ทังนี
กรณีมีขอ้ สงสัย กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email : ir@taokaenoi.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง

