
 

 

        25 มิถุนายน 2563 

เรือง   การแจง้มติคณะกรรมการบริษัท เรือง กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษัท  เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เมือวนัที 25 มิถุนายน 2563 มีมติในเรืองทีสาํคญัสรุปไดด้งันี 

 1. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัจนัทร์ที 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแอม

เบอร ์2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั เซ็นเตอร ์(Hall 8) เมืองทองธานี ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 ทงันี กาํหนดใหว้นัพฤหสับดีที 9 กรกฎาคม 2563 เป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพือสิทธิเขา้ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  

 2. ใหเ้สนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาํนวน 2 ครัง ในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท 

เป็นเงินทังสิน 358,800,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 84 ของกําไรสาํหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และพิจารณา

อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานประจาํปี  โดยมีรายละเอียดดงันี 

2.1 การจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดครึงปีแรก ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท เป็นเงินทงัสิน 151,800,000 บาท 

เมือวนัที 11 กนัยายน 2562  

2.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครงัที 2 จากกาํไรของบริษัท ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นเงินทงัสิน 

207,000,000 บาท เมือวนัที 24 เมษายน 2563 โดยเป็นการจ่ายทดแทนในอตัราเดียวกบัการนําเสนอจ่ายปันผล

ประจาํปี เพอืลดผลกระทบทีอาจเกิดขนึกบัผูถื้อหุน้จากการเลือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดย

ไม่มีกาํหนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (“Covid-19”) โดยทางคณะกรรมการเสนอว่า

จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจาํปี 2562 อีก 

3. ใหเ้สนอทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 

เนืองจากสถานการณใ์นปัจจุบนั รวมถึงเพือรองรบัการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสซึ์งจะเป็นการอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และ เพือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์พ .ศ . 2563 

บริษัทจึงเห็นควรใหแ้กไ้ขเพมิเติมขอ้บงัคบัของบริษัท หมวดที  บทเพิมเติม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

 

 

ขอ้บงัคบัฉบบัใหม ่
ข้อ . บริษัทอาจกําหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู ้ถือหุ้นผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดําเนินการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธีการทีกฎหมายกาํหนดและตามมาตรฐานการรกัษาความมนัคงปลอดภยัดา้น

สารสนเทศทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย 



 

 

4. กาํหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ดงัต่อไปนี  

วาระท ี1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ซึงประชุมเมือวนัพฤหสับดีที 25 

เมษายน 2562  

วาระท ี2  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2562 

วาระท ี3           พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรบัปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

วาระท ี4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการงดจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงาน

ประจาํปี 2562 

วาระท ี5           พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ประจําปี 2563 มีกรรมการทีครบกําหนดต้องออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน คือ  

    1.  นายยุทธ   วรฉตัรธาร 

    2.  นางสาวอรพทัธ ์ พีระเดชาพนัธ ์

    3.  นายจิระพงษ์  สนัติภิรมยกุ์ล 

คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอทีประชุมสามญัผูถ้ือ

หุน้ประจาํปี 2563 เลือกตงั 1.) นายยุทธ วรฉตัรธาร 2.) นางสาวอรพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์และ 3.) 

นายจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล ซึงเป็นกรรมการรายเดิมเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง 

วาระท ี6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ประจาํปี 2563 

   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเ้สนอทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลียนแปลงจากทีประชุมผูถื้อหุน้เคยมีมติอนุมติัไวก็้ตาม   

    โดยบริษัทเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2563

   ตามหลกัเกณฑด์งันี 

       1.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

             - ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน  

   2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดงันี 



 

 

      ประธานกรรมการบริษัท     60,000 บาท/คน/เดือน 

      กรรมการอิสระ    30,000 บาท/คน/เดือน 

      กรรมการและกรรมการบริหาร   80,000 บาท/คน/เดือน 

- โบนัส กรรมการบริษัทไดร้บัโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจาํปี 2562

รวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม 

   2.   คณะกรรมการตรวจสอบ     

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 

600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดงันี 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ     20,000 บาท/คน/เดือน 

      กรรมการตรวจสอบ      15,000 บาท/คน/เดือน 

3.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดร้ับเบียประชุมเป็นราย

ครงัทีมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงันี 

      ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   10,000 บาท/คน/ครงั 

      กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      8,000 บาท/คน/ครงั 

วาระท ี7  พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 

   คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คดัเลือกบริษัท ดี

ลอยท์ ทูช้ โธมทัสุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติใหเ้สนอที

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติัแต่งตงับุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบ

บญัชี ดงันี 

  1) แต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจาํปี 2563 

   นายชูพงษ์   สุรชุติกาล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4325 หรือ 

   นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4301 หรือ 

   นางสาวเพ็ญศรี   ธรรมวโรดม     ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4923 หรือ 

   นายวลัลภ   วิไลวรวิทย ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 6797 

  แห่งบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั โดยเป็นผูส้อบบญัชีทีมีคุณสมบติัสอดคลอ้ง

กบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  



 

 

 2)  อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัท ประจาํปี 2563 เป็นเงินจาํนวน 2,000,000 บาท  

 3)  รบัทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทในเครือ ประจาํปี 2563 เป็นเงินจาํนวน 1,000,000 บาท  

   ทังนี บริษัททีเป็นสํานักงานสอบบัญชีและผู ้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นไม่มี

ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกยีวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว 

วาระท ี8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 

วาระท ี9 พิจารณาเรืองอนืๆ (ถา้ม)ี 

บริษัทไดติ้ดตามสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภยั

ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมกีารจดัเตรียมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหเ้หมาะสมคาํนึงถึงความปลอดภยั

ดา้นสุขอนามยั ดําเนินการตามแนวทางและคาํแนะนําทีส่วนราชการและหน่วยงานทีเกียวขอ้งไดก้าํหนดขึนเกียวกบัการจัด

ประชุมสมัมนา การจดักิจกรรมทีมีลกัษณะเป็นการรวมกลุ่มกนัของคนหมู่มาก ซึงเป็นโอกาสทีทาํใหก้ารแพร่ระบาดเกิดขึนและ

กระจายสู่บุคคลทวัไปไดโ้ดยง่าย  

การประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ในครังนี บริษัทสนับสนุนใหท้่านผูถ้ือหุน้พิจารณามอบฉันทะการเขา้ประชุมใหแ้ก่
กรรมการอิสระของบริษัท ตามแบบหนังสือมอบฉนัทะทีบริษัทจะจดัส่งพรอ้มกบัรายชือกรรมการอิสระทีจะเสนอเป็นผูร้บัมอบ

ฉันทะพรอ้มหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยท่านสามารถแจง้ความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าไดโ้ดย

บริษัทจะจดัส่งแบบหนังสือมอบฉนัทะพรอ้มกบัรายชือกรรมการอิสระทีจะเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะทีจะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้ม

กบัหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป  

บริษัทไดจ้ดัสถานทปีระชุมใหท้นีงัมีระยะห่างทเีหมาะสม ทาํใหจ้าํนวนทีนงัในหอ้งประชุมมีจาํนวนจาํกดัสามารถ
รองรบัผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ไดป้ระมาณ 100 ทนีงั โดยผูถื้อหุน้ทีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

บริษัทขอความร่วมมือท่านผู ้ถือหุน้โปรดแจง้ความประสงค์ทีจะเขา้ประชุมใหบ้ริษัททราบเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์ 

ir@taokaenoi.co.th และเตรียมหน้ากากอนามยัเพือสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีเขา้ร่วมการประชุม  

 ทังนี  บริษัทจะแจง้มาตรการต่างๆ โดยละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

และวาระการประชุมดังกล่าวใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.taokaenoi.co.th/ir)  ทังนี 

กรณีมีขอ้สงสยั กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email : ir@taokaenoi.co.th  หรือหมายเลขโทรศพัท ์0 2984 0666 ต่อ 316  

                   ขอแสดงความนับถือ 

 

        (นายอิทธิพทัธ ์ พรีะเดชาพนัธ)์ 

         ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

        บมจ. เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง 


