1 มีนาคม 2564
เรือง
เรียน

การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรือง กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 และจ่ายเงินปั นผล
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เมือวันที 1 มีนาคม 2564 มีมติในเรืองทีสําคัญสรุปได้ดงั นี
1. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันพุธที 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม ชัน โรงแรม เอส สุขุมวิท เลขที
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2. กําหนดให้วนั อังคารที 16 มีนาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพือสิทธิเข้าประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 และมีสิทธิในการรับเงินปั นผล ทังนี กําหนดการต่างๆ ปรากฏตามตารางดังนี
กําหนดการการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และจ่ายเงินปั นผล
1. วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ เพือสิทธิ เข้าร่วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ และ
สิทธิรบั เงินปั นผล
2. วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
3. วันจ่ายเงินปั นผล

วันที
16 มีนาคม 2564
21 เมษายน 2564
7 พฤษภาคม 2564

3. กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ดังต่อไปนี
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 ซึงประชุมเมือวันจันทร์ที 17
สิงหาคม 2563
รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษัท ประจําปี 2563
พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุ มตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนุ ้ สามัญทีจดทะเบียนและชําระแล้ว จํานวน 1,380
ล้านหุน้ และมีกาํ ไรส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 337,377,831
บาท คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.24 บาท
ทังนี บริษัทพิจ ารณางดจัด สรรเงินกําไรเป็ นเงินทุ นสํา รองตามกฎหมาย เนื องจากทุน
สํารองตามกฎหมายของบริษัทมีจาํ นวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรนํ า เสนอจ่ า ยเงิ น ปั นผลประจํ า ปี 2563 จากผล
ประกอบการประจํา งวดวันที มกราคม 2563 ถึ งวัน ที
ธัน วาคม 2563 เป็ นจํา นวนเงิ น
289,800,000 บาท คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.21 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 86 ของกําไรสําหรับปี
ตามงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ โดยมี การจ่ า ยเงิน ปั นผลระหว่า งกาลงวดครึ งปี แรก เมื อวัน ที 9
กันยายน 2563 เป็ นจํานวนเงิน 151,800,000 บาท คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท
ดังนัน บริษัทคงเหลือจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายรวมเป็ นเงิน 138,000,000 บาท คิดเป็ น
อัตราหุน้ ละ 0.10 บาท ซึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี
- เงินปั นผลจํานวน 0.05 บาทต่ อหุน้ จ่ ายจากกําไรของกิจการที ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ซึงได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนันผูไ้ ด้รบั เงินปั นผลไม่ได้รบั เครดิตภาษี
- เงินปั นผลจํานวน 0.05 บาทต่อหุน้ จ่ายจากเงินปั นผลจากกําไรของบริษัททีเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึงผูไ้ ด้รบั เงินปั นผลจะได้รบั เครดิตภาษี
อนึ ง สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอน เนื องจากต้องได้รบั การอนุ มตั ิ
จากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
วาระที

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อหุ น้ ประจํา ปี 2564 มี กรรมการที ครบกํา หนดต้อ งออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระจํานวน 3 คน คือ
1. นางวณี
ทัศนมณเฑียร
2. นายอิทธิพทั ธ์
พีระเดชาพันธ์
3. นางสาวพรธีรา
รงคะศิริพนั ธ์
คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชุม
สามัญผู ถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เลือกตัง 1.) นางวณี ทัศ นมณเฑียร 2.) นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชา
พันธ์ และ 3.) นางสาวพรธีรา รงคะศิริพนั ธ์ ซึงเป็ นกรรมการรายเดิมดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ ง

วาระที

พิจารณาอนุ มตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2564
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเป็ นประจํ า ทุ ก ปี ถึ ง แม้ว่ า หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รา
ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลียนแปลงจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เคยมีมติอนุ มตั ิไว้ก็ตาม

โดยบริษัทเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ค่า ตอบแทนรายเดื อน คณะกรรมการบริ ษั ทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน
2,400,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี
 ประธานกรรมการบริษัท
60,000 บาท/คน
 กรรมการอิสระ
30,000 บาท/คน
 กรรมการและกรรมการบริหาร
80,000 บาท/คน
อนึ ง นอกเหนื อจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวบริษัทไม่มีการจ่ายโบนัส
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน
600,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท/คน
 กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท/คน
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับเบียประชุมเป็ นราย
ครังทีมาประชุม (อัตราเดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครัง
 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
8,000 บาท/คน/ครัง
วาระที

พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2564
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท ดี
ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตังบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุ มตั ิค่าสอบ
บัญชี ดังนี
1) แต่งตังผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2564
นายชูพงษ์
สุรชุติกาล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4325 หรือ
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4067 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 มัติ ค่า สอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจํา ปี 2564 เป็ นเงินจํา นวน 2,000,000 บาท
(อัตราเดิม)
3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทในเครือ ประจําปี 2564 เป็ นเงินจํานวน 900,000
บาท (ลดลง 100,000 บาท)
ทั งนี บริ ษัท ที เป็ นสํา นั ก งานสอบบัญชีแ ละผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื อที เสนอข้า งต้น ไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรื อ ส่ ว นได้เสียกับบริษัท, ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ื อ หุ น้ รายใหญ่ หรือ ผู ้ทีเกียวข้องกับ บุ ค คล
ดังกล่าว
วาระที 8

พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 พิจารณา
พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพือรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยมีรายละเอียดดังนี
วัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท
ข้อ ที 27 ประกอบธุร กิจ ตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 รวมถึงกฎหมายอืนใดทีประกาศบังคับใช้เพิมเติมในอนาคต ซึงเกียวข้องกับการ
ดําเนิ นธุรกิจตลาดแบบตรง
ข้อ ที 28 ประกอบธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ ต (Internet)
การประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรม
ทางสืออิเล็กทรอนิ กส์อืน ๆ ทุกประเภท ทัง ในและต่างประเทศ
และแก้ไขเปลียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพือให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจาํ นวน 28 ข้อ”
ทั งนี คณะกรรมการบริ ษั ท จึ งมอบหมายให้ป ระธานเจ้า หน้า ที บริ ห ารและ/หรือ บุ ค คลที ได้รับ
มอบหมายจากประธานเจ้า หน้าที บริหารมีอํา นาจในการดําเนิ น การจดทะเบีย นแก้ไขเพิมเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลียนแปลงหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
เพือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รวมทังมีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคําเพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน เมือได้รบั อนุ ญาต
จากหน่ วยงานทีเกียวข้องแล้ว
วาระที 9

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

ทังนี บริษัทจะเปิ ดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.taokaenoi.co.th/ir) ทังนี กรณีมีขอ้ สงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม
ทาง Email : ir@taokaenoi.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316 โทรสารหมายเลข 0 2984 0118

ขอแสดงความนับถือ
(นายอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง

