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เรื�อง    ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น   
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3. ข้อมลูของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
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  7. การออกเสยีงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแจ้งผลการนบัคะแนน 

  8. แผนที�สถานที�จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

9. แบบการลงทะเบียน เอกสารที�ต้องแสดงก่อนเข้าประชมุและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะและหนงัสือมอบ

ฉนัทะตามที�กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กําหนด 

  10. แบบขอรับหนงัสอืรายงานประจําปี 2559 
 

เมื�อวนัจนัทร์ที� 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ �ง จํากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) ได้มี

มติให้เรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัพธุที� 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลียา ชั �น 1  โรงแรมรามาการ์

เด้น ถ.วิภาวดี-รังสิต หลกัสี� แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร  เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปนี � 
 

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัองัคารที� 19 เมษายน 2559 

ความเป็นมา   บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัองัคารที�19 เมษายน 

2559 และบริษัทเผยแพร่สําเนารายงานการประชมุดงักลา่วผ่านช่องทาง Set portal ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซด์ของบริษัทหลังประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นภายใน 14 วัน เมื�อวันที� 3 

พฤษภาคม 2559  
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัองัคารที� 19 เมษายน 2559 ซึ�ง

คณะกรรมการเห็นว่ามีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง เพื�อให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

รับรอง  โดยมีรายละเอยีดตามสําเนารายงานการประชมุ  ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที�1 
 

คะแนนเสียง  สําหรับการรับรอง เสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559 

ความเป็นมา  เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การจัดทําและส่งงบการเงินและ

รายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ข้อ 7  และตาม

ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 41 นั �น บริษัทได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและรายการเปลี�ยนแปลงที�

สําคญั ซึ�งเกิดขึ �นในรอบปี 2559 ให้ทางผู้ ถือหุ้นรับทราบ บริษัทจึงได้จัดทําสรุปรายงานประจําปี 2559 

ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที�2  
 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559  ซึ�งสรุปผลการดําเนินงานของ

บริษัท และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั ซึ�งเกิดขึ �นในรอบปี 2559  เพื�อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

คะแนนเสียง  สําหรับการอนมุตัิ เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสียง 

 

วาระที� 3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

ความเป็นมา   เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไข

เพิ�มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั �น บริษัทได้จัดทํางบการเงินสําหรับปีสิ �นสุด ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2559 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ เพื�อนําเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 พจิารณาอนมุตัิ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2559 ที�ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ซึ�งแสดงฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ในปี 2559 ที�ผ่านมา โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี � 
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           หนว่ย : ล้านบาท  

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2559 ปี 2558 เพิ�ม/ลด ปี 2559 ปี 2558 เพิ�ม/ลด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 3,084.3 2,814.9 269.4 3,048.3 3,822.2 -773.9 

หนี �สิน 862.7 971.0 -108.3 830.7 984.6 -153.9 

สว่นของผู้ถือหุ้น 2,221.6 1,843.9 377.7 2,218.2 1,873.6 344.6 

งบกําไรขาดทนุ 

รายได้จากการขาย 4,705.3 3,499.7 1,205.6 4,574.0 3,430.3 1,143.7 

กําไรสําหรับปี 781.8 396.9 384.9 748.8 390.1 358.7 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)  0.57 0.38 0.19 0.54 0.37 0.17 
 

โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏอยู่ในงบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งได้จดัส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั �งนี � ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2  
 

คะแนนเสียง  สาํหรับการอนมุตั ิเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที� 4  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2559 เพื�อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น 

ความเป็นมา    การพจิารณาจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 45 กําหนดให้บริษัท

ต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกั

ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด

ทะเบียน  
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั �งสิ �น 345,000,000 บาท และมีทุนสํารองก่อนการ

จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของ

บริษัท ซึ�งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั �นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจาํปีเป็นเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ�มเติมอีกในปี 2560  
 

การพจิารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั �ง

ที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 44 กําหนดให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรร

กําไร และจ่ายเงินปันผลประจําปี ทั �งนี �คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้ผู้ ถือหุ้นได้

เป็นครั �งคราว เมื�อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอที�จะทําเช่นนั �น และรายงานให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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นอกจากนี � บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ�ากว่าอตัราร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและเงินสํารองอื�น (ถ้ามี) แตใ่นกรณีที�

มีความจําเป็นหรือมีเหตกุารณ์ที�ไมป่กติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลี�ยนแปลงการจ่ายเงิน

ปันผลในช่วงนั �นๆ ตามความเหมาะสมได้  
 

จากผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 748,773,598 บาท ดังนั �น บริษัทจึง

เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิที�ยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าว 

เป็นจํานวนเงิน 676,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.49 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 ของ

กําไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 

ทั �งนี �บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเมื�อวันที� 7 กันยายน 2559 เป็นจํานวนเงิน 

262,200,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.19  บาท จึงยงัคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายนี �ให้แก่ผู้

ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นเงิน 414,000,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.30 บาท  
 

 

ทั �งนี � บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่

ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามที�ปรากฏรายชื�อ ณ วนักําหนดรายชื�อ

ผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารที� 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และวนัรวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้นตาม

มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไข

เพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัพธุที� 15 มีนาคม 2560  โดยบริษัทมีกําหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัศกุร์ที� 12 พฤษภาคม 2560  
 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยงัมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดําเนินการได้จนกว่าจะได้รับ

อนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 โดยมี อัตราการ

จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 414,000,000 บาท และการจดัสรรกําไร สําหรับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น 
 

คะแนนเสียง  สําหรับการอนมุตัิ   เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 5  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 

ความเป็นมา  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และ

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15 กําหนดในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั �งหมดในขณะนั �น และกรรมการที�

จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �นให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ 

ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั �นเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซึ�งพ้นจาก

ตําแหนง่ตามวาระนั �นอาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้  
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2560  มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น 

จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 8 คน ซึ�งเทา่กบัอตัราหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั �งหมด ดงันี � 
 

   ชื�อ    ตําแหนง่ 

   1.  นายยทุธ วรฉตัรธาร  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอสิระ /  

        กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

   2.  นางสาวอรพทัธ์    พีระเดชาพนัธ์   กรรมการ 

   3.  นางสาวพรธีรา     รงคะศิริพนัธ์ กรรมการ 
 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าได้ใน ระหว่างวันที� 9 มกราคม 2559 ถึง 10 กุมภาพนัธ์ 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื�อ

บคุคลอื�นใดเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการในครั �งนี � 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที�จะต้องออก

จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ทั �ง 3 ท่านแล้ว ซึ�งมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 เห็นวา่บคุคลทั �ง 3 ทา่นนี �เป็นบคุคลที�มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์

และประวตัิการทํางานที�ดี และมีภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทั �งมีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี

ทัศนคติที�ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของ

บริษัท ตลอดจนมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ตลอดจนประกาศที�เกี�ยวข้องและสําหรับผู้ที�จะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

อิสระก็เป็นผู้ที�มีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนําเสนอตอ่ที�สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อ

พิจารณาเลือกตั �งกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั �ง 3 ทา่นข้างต้นกลบัเข้าดํารงตาํแหนง่อกี

วาระหนึ�ง 
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที�ต้องพ้นจาก ตําแหน่งตามวาระในครั �งนี �) 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัเลือกตั �งให้กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทั �ง 3 

ทา่นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอกีวาระหนึ�ง โดยมีรายชื�อดงันี �  
 

   ชื�อ    ตําแหนง่ 

   1.  นายยทุธ วรฉตัรธาร  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอสิระ /  

       กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

   2.  นางสาวอรพทัธ์    พีระเดชาพนัธ์   กรรมการ  

   3.  นางสาวพรธีรา     รงคะศิริพนัธ์ กรรมการ 
 

ทั �งนี � กรรมการรายเดิมทั �ง 3 ทา่นข้างต้น ไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจ

ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สําหรับประวตัิและความเชี�ยวชาญของบุคคลที�ได้รับ

การเสนอชื�อ ระยะเวลาที�เคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/

กรรมการชุดย่อยในรอบปีที�ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื�น รวมทั �งข้อมลู ความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับเสนอชื�อนั �น ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบั

ที� 3  
 

คะแนนเสียง สําหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที�

กําหนดในข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14. (โดยในการพิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทน กรรมการที�ออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล) 

 

วาระที� 6  พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

ความเป็นมา    ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ได้

กําหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื�นใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของ

บริษัท และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 ได้กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ

ของเงินรางวลั เบี �ยประชมุ บําเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นนั �น ตามข้อบงัคบัหรือ

ตามที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตัิซึ�งอาจจะกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะ

กําหนดไว้เป็นครั �งคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั �น

ให้ได้เบี �ยเลี �ยง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั�นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที�

สอดคล้องกับภาระหน้าที�  และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราคา่ตอบแทน จากธุรกิจที�มีขนาดใกล้เคียงกบับริษัทใน

อตุสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
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2560 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ยของบริษัท ประจําปี 2560 เป็น

จํานวนเงินไมเ่กิน 3,00,000 บาท โดยมีรายละเอียดของคา่ตอบแทนดงันี � 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท- คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 

2,400,000 บาทตอ่ปี โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 

 

 

   

 

โบนสั  

บริษัทเห็นควรกําหนดกรอบการจ่ายเงินโบนสัจากผลการปฎิบตัิงานประจําปี 2559 ให้แก่กรรมการบริษัท 

เป็นจํานวนรวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความ

เหมาะสม  ทั �งนี �เมื�อเปรียบเทียบกบัโบนสัจากผลการปฎิบตัิงานของกรรมการประจําปี 2558 ที�ผ่านมาไม่

มีการเปลี�ยนแปลง ซึ�งคณะกรรมการ 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 240,000 บาท

ตอ่ปี โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 

 

 

 

3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

- ค่าเบี �ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี �ยประชุมเป็นรายครั �ง โดยมี

รายละเอยีดดงันี � 

 

 

คา่ตอบแทน  

(บาท/เดือน/คน) 

ปี 2560  

(ปีที�เสนอ) 

ปี 2559 เพิ�ม/ลด 

1.  ประธานกรรมการบริษัท 60,000 53,000 7,000 

2.  กรรมการอิสระ   30,000 26,500 3,500 

3.  กรรมการ 80,000   

คา่ตอบแทน  

(บาท/เดือน/คน) 

ปี 2560  

(ปีที�เสนอ) 

ปี 2559 เพิ�ม/ลด 

1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 - 

2.  กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 - 
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ทั �งนี �สําหรับกรรมการที�เป็นผู้ปฏิบตัิงานเต็มเวลาจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนกรรมการในสว่นนี � เนื�องจากได้รับ

ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้ นประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตัิการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

เป็นจํานวนไม่เกิน 3,000,000 บาท และอนมุตัิการกําหนดกรอบการจ่ายเงินโบนสัประจําปี 2560 ให้แก่

กรรมการบริษัท เป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 400,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที�ได้กลา่วข้างต้น  

คะแนนเสียง  สําหรับการอนมุตัิ   เสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

 

วาระที� 7   พิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 

ความเป็นมา  เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไข

เพิ�มเติม) และข้อบงัคบัข้อ 42 ที�กําหนดให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนด

จํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี  

ทั �งนี � คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดําเนินงานในปี 2559 ที�ผ่านมาถึงคุณสมบัติและ

ประสบการณ์การทํางานของผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท 

สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นสํานกังานสอบบญัชีที�มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทํางานที�ดี มีความ

เชี�ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั �งปฏิบัติหน้าที�ได้เป็นอย่างดีตลอดมา  นอกจากนี �เมื�อพิจารณา

เปรียบเทียบกบัปริมาณงานบริษัท สาํนกังาน  อีวาย จํากดั มีค่าสอบบญัชีที�มีความเหมาะสม   

คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี

จากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชสีิ �นสดุ

วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และอนมุตัิคา่สอบบญัชี  โดยมีรายละเอยีดดงันี � 

   1) แตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ �ง จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2560 

   นางสาววิสสตุา  จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3853 หรือ 

   นางพนูนารถ  เผา่เจริญ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5238 หรือ 

   นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5313 

คา่ตอบแทน  

(บาท/ครั �ง/คน) 

ปี 2560  

(ปีที�เสนอ) 

ปี 2559 เพิ�ม/ลด 

1.  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 10,000 10,000 - 

2.  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 8,000 8,000 - 



11บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั โดยเป็นผู้สอบบญัชีที�มีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทั �งนี � บริษัทที�เป็นสํานกังานสอบบญัชีและ

ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที�อย่าง

เป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบญัชีที�ได้รับการเสนอชื�อประจําปี 2560 ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย

ลําดบัที� 4  

2) อนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และ

งบการเงินรวม เป็นเงินจํานวน 1,790,000 บาท (หนึ�งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื�นบาทถ้วน) เพิ�มขึ �น 110,000 

บาท หรือเท่ากับร้อยละ 6.5 เมื�อเทียบกบัค่าสอบบญัชีปีที�ผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ �นมีสาเหตหุลกั

จากการเพิ�มความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานประจําปีของบริษัท ทั �งนี � ค่าตอบแทนในการสอบ

บญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื�น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัทําเอกสาร เป็นต้น) 

3) รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2559 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจํานวน 950,000 บาท (เก้า

แสนห้าหมื�นบาทถ้วน) เพิ�มขึ �น 30,000 บาท หรือ เทา่กบัร้อยละ 3.3 เมื�อเทียบกบัคา่สอบบญัชีปีที�ผ่านมา

โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบค่าสอบบญัชี ทั �งนี � ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการ

อื�น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัทําเอกสาร เป็นต้น) 

คา่สอบบญัชี 

(บาท) 

ปี 2560  

(ปีที�เสนอ) 

ปี 2559 เพิ�ม/ 

1.  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์เก็ตติ �ง จํากดั (มหาชน) 1,790,000 1,680,000 110,000 

2.  บริษัทยอ่ย * 950,000 920,000 30,000 

รวม 2,740,000 2,600,000 140,000 

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ �ง แอนด์ ซัพ

พลาย จํากดั, และ บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดสัตรี � จํากดั 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตั �ง ผู้ สอบบัญชีซึ�งมีรายชื�อ

ดงัต่อไปนี � จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ �นสดุวนัที� 31ธันวาคม 2560 

   1. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3853 หรือ 

   2. นางพนูนารถ เผา่เจริญ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5238 หรือ 

   3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5313 
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และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินไม่ เกิน 

1,790,000 บาท(หนึ�งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื�นบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดข้างต้น 

 

คะแนนเสียง  สําหรับการอนมุตัิ เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที� 8   เรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี  

 

อนึ�ง วนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 

คือ วนัที� 14 มีนาคม 2560 และวนัรวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (วันปิดสมุดทะเบียน) คือ วันที� 15 มีนาคม 2560 ทั �งนี � การให้สิทธิรับเงินปันผล

ดงักลา่วของบริษัท ยงัมีความไม่แนน่อน เนื�องจากต้องรอการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า เพื�อสง่เสริมการปฏิบตัิตาม

หลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี รวมทั �งเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 โดยดําเนินการได้ตั �งแต่วนัที� 9 มกราคม 2560 จนถึงวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์ใน

เว็บไซต์ของบริษัทที� http://www.taokaenoi.co.th ด้วยแล้วตั �งแตว่นัที� 9 มกราคม 2560 และแจ้งขา่วผ่านตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย อย่างไรก็ตามไมม่ผีู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัพุธที� 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องแคทลียา ชั �น 1 โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี-รังสิต หลกัสี� แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร แผนที�สถานที�จดั

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 8 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื�อเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ตั �งแตเ่วลา 08.00 น.  

 

อนึ�ง เพื�อความสะดวกหากผู้ถือหุ้น ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะ

ให้บคุคลอื�นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง ลงคะแนนแทนในการประชุมครั �งนี �  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค ที�แนบมาตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 9 หรือสามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข 

หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

ได้จาก http://www.taokaenoi.co.th โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึ�งตามที�ระบไุว้เท่านั �น  
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เพื�อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ

มอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสือมอบอํานาจ

แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทมีกรรมการอิสระที�ไมไ่ด้ครบกําหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2560 ดงันี �  

1) นางวณี ทศันมณเฑียร  

2) นายชยัยงค์ รัตนเจริญศิริ 

 

ข้อมลูของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 5  

 

ทั �งนี � ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที�กําหนดมายงับริษัท

ลว่งหน้าเพื�อให้บริษัทได้รับภายในวนัองัคารที� 25 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะ

ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

                          

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายอิทธิพทัธ์  พีระเดชาพนัธ์) 

           ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

        บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ �ง จํากดั (มหาชน) 
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หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.taokaenoi.co.th) 

และสามารถสง่คําถามเพื�อสอบถามข้อมลูในแต่ละวาระหรือข้อมลูอื�น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail 

address: koosoon.r@taokaenoi.co.th หรือทางไปรษณีย์มายงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์

มาร์เก็ตติ �ง จํากดั (มหาชน) 337 ถนนบอร์นสตรีท ตําบลบางพดู อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 หรือส่ง

โทรสารไปยงัหมายเลข 0 2984 0118 โดยระบทุี�อยู่หรือข้อมลูที�ใช้ใน การติดตอ่ได้อย่างชดัเจนเพื�อบริษัทจะติดตอ่

กลบัได้  

2.  ผู้ ถือหุ้นสามารถศึกษาแบบการลงทะเบียน เอกสารที�ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบการมอบ

ฉนัทะและหนงัสือมอบฉนัทะตามที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแจ้งผลนบัคะแนน ดงัมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 9 

และสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 7 โดยบริษัทจะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชุม

ผู้ถือหุ้นปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 6  

3.  หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสอืรายงานประจําปี 2559 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสือ

รายงานประจําปี 2559” ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 10 

 

   สอบถามรายละเอียดเพิ�มเตมิได้ที� :  นายคูส่รูย์  รัตนะพร    

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

       โทรศพัท์  0 2984 0666 ตอ่ 315   

โทรสาร  0 2984 0118 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จาํกดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจปิูเตอร์ 4-5 ชัน้ 1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตําบล

บ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  

เร่ิมการประชุม 

ก่อนเร่ิมการประชมุ ฝ่ายจดัการดแูลการประชมุได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีง และแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม

ให้ท่ีประชมุได้รับทราบ 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุรับทราบเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเสนอเพ่ิมวาระการประชมุ รวมทัง้เสนอช่ือบคุคลผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม

เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ก่อนท่ีบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

www.taokaenoi.co.th ตัง้แต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีผ่านมา รวมทัง้แจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์ ซึ่งในการประชุมคราวนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ นอกจากนี ้บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม 

2559 เป็นต้นมา เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ชีแ้จงเร่ืองการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงในวาระตา่งๆ ดงันี ้ 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน หุ้น 1 หุ้น จะมีเสยีง 1 เสยีง โดยการลงมติเป็นดงันี ้

• วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ต้องผ่านมติท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้าง มาก

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ ไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

• วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

2. สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้ท่านเรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้

ในกรณีท่ีทา่นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 

โดยประธานท่ีประชุมจะถามว่า มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้ 

เจ้าหน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนโดยจะได้นําคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมด ของท่ีประชมุ 

ผลลพัธ์ท่ีได้จะเป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1
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สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน เพ่ือรวบรวมความเห็น 

ทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง เพ่ือให้ทราบผลการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทได้ทําการรวบรวมคะแนนไว้ใน

คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียง ลงคะแนน

อีก 

4. หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุในภายหลงั มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีอยู่ ใน

ระหวา่งการพิจารณาและภายหลงันัน้เทา่นัน้ 

5. สาํหรับบตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระ เมื่อจบการประชมุรบกวนขอให้ทกุทา่นสง่คืนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อน

ออกจากห้องประชมุ เพ่ือให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัการท่ีดีในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบ Barcode และได้แต่งตัง้ให้บริษัท กุดัน่ แอนด์

พาร์ทเนอร์ส จํากัด เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วย ความโปร่งใส 

ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท และขอเชิญตวัแทนของผู้ ถือหุ้น 2 ทา่นเป็นตวัแทนสงัเกตการณ์ในการตรวจนบั

คะแนนในครัง้นีด้้วย 

7. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดสนใจจะซกัถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเด็น

ใด ขอให้ทา่นแจ้งช่ือ นามสกลุ เพ่ือบนัทกึในวาระการประชมุ 

โดยผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามเมื่อจบการนําเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทกุวาระแล้วก็ได้ และ

ขอให้ผู้ ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนท่ีทางบริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้เพ่ือความชดัเจนของคําถาม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามได้

อยา่งเต็มท่ี แตข่อให้ซกัถามเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระท่ีประชมุนัน้ๆ เพ่ือไมใ่ห้เสยีเวลาของผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืน 

 

จากนัน้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้แนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษาทาง

กฎหมาย ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทา่น 

1. คณุยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. คณุวณี ทศันมณเฑียร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

3.          คณุชยัยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 
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4. คณุสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5.  คณุอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. คณุอรพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จดัการสายงานตา่งประเทศ 

7. คณุณชัชชัพงศ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จดัการสายงานสารสนเทศ 

8. คณุพรธีรา รงคะศิริพนัธ์ 

 

กรรมการบริษัท/ ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป\ 

ผู้บริหารของบริษัท จํานวน 2 ทา่น 

1. คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

2. คณุบญุชยั โควพานิช ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ (มิได้เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากติด

ภาระกิจ) 

 

ผู้สอบบญัชี  

             คณุสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3970 

บริษัท สาํนกังานอีวาย จํากดั 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน   

             คณุนิธิกรณ์ ศรีคิรินทร์ บริษัท ท่ีปรึกษา เอเชียพลสั จํากดั 

 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  

             คณุกดุัน่ สขุมุานนท์ บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

 

คณุยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าเมื่อวนัท่ี 10 

มีนาคม 2559 เป็นวนัท่ีประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ปรากฏ

ว่ามีผู้ ถือหุ้นวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน 4,152 รายจากจํานวนหุ้นทัง้หมด 1,380,000,000 หุ้น และในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 ในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 59 ราย คิดเป็นจํานวนทัง้หมด 785,437,532 หุ้น และมีผู้

ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมา 36 ราย คิดเป็น 375,159,065 หุ้น รวมแล้วมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ

จากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 95 ราย เป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 1,160,596,597 หุ้น คิดเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมดร้อยละ 

84.1012 จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 1,380,000,000 หุ้น  ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัข้อท่ี 33 ของบริษัท ประธานฯ จึงกลา่ว

เปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่   2/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 

3 กันยายน  2558 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี  2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพฤหสับดี ท่ี 3 กนัยายน  

2558 ท่ีผ่านมา โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดงักลา่ว ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้

จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุถกูต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2558 ดงักลา่ว  

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ ประธาน จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 3 กนัยายน 2558 ด้วยคะแนน

เสยีงดงันี ้ 

  เห็นด้วย     1,160,679,837  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

  ไมเ่ห็นด้วย              0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0 

  งดออกเสยีง             0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

  บตัรเสยี              0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2558 

 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ข้อมลูผลการดําเนินงานของบริษัทปี 2558 ได้สรุปในรายงานประจําปี ท่ีได้สง่ไปพร้อม

กบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ในการนี ้ประธานฯ ขอให้คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

การเงิน รายงานสรุปสิง่ท่ีได้ดําเนินการไปเมื่อปีท่ีแล้วของบริษัท  

 คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในปี 2558 นัน้ บริษัทมีรายได้จาก

ยอดขายทัง้หมดประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึง่เป็นจากยอดขายในประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 48 และเป็นยอดขายตา่งประเทศคิด

เป็นร้อยละ 52 โดยยอดขายรวมสงูขึน้กว่าปี 2557 ถึงร้อยละ 30 จะเห็นได้ว่ามีการเติบโตค่อนข้างมาก ทัง้นี ้เน่ืองจากในปี 

2557 เป็นปีท่ีประเทศไทยมีวิกฤตทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ทําให้ยอดขายของบริษัทในปี 2557 ตํ่ากว่าเป้าหมาย ดงันัน้

หากเปรียบเทียบยอดขายในปี 2558 กบัเป้าหมายของปี 2557 แล้ว จะเติบโตอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15 -17 ในสว่นของกําไร

สทุธิอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 11.3 ตอ่ยอดขาย คิดเป็น 397 ล้านบาท ซึง่สงูขึน้จากปี 2557 ถึงร้อยละ 100 ในสว่นของสดัสว่นการ

ขายในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 48  ของยอดขายรวม  ซึ่งเถ้าแก่น้อยครองสว่นแบง่ทางการตลาดร้อยละ 62 เป็นอนัดบัท่ี

หนึ่งในตลาดสาหร่ายแปรรูป  (ข้อมูลจาก AC Nelson เมื่อสิน้ปี 2558) ในขณะท่ียอดการสง่ออกนัน้อยู่ท่ีร้อยละ 52 ของ
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ยอดขายรวม  สว่นใหญ่เป็นการสง่ออกไปยงัประเทศจีน ในสว่นของประเทศอ่ืนๆ ประกอบด้วย  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกง 

สงิคโปร์ ตามลาํดบั   

 สาํหรับผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทขายนัน้ ได้แก่ สาหร่ายทอด สาหร่ายยา่ง สาหร่ายเทมปรุะ สาหร่ายอบ  และผลติภณัฑ์อ่ืนๆ 

ท่ีอาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของสาหร่าย แต่อย่างไรก็ตามประมาณร้อยละ 90 ท่ีเป็นตัวขบัเคลื่อนรายได้ของบริษัทยงัคงเป็น

สาหร่าย ในปี 2558 นัน้ สาหร่ายทอดนัน้มีสดัสว่นอยูร้่อยละ 59 ขณะท่ีสาหร่ายยา่งนัน้อยูท่ี่ ร้อยละ 34 ผลติภณัฑ์สาหร่ายย่าง

นัน้ มียอดขายมากขึน้สืบเน่ืองจากกระแสความนิยมในเร่ืองอาหารเพ่ือสขุภาพ นอกจากนีแ้ล้วประเทศจีนนิยมการบริโภค

ผลติภณัฑ์ตวันีเ้ช่นกนั ทําให้ยอดขายเพ่ิมสงูขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามไมไ่ด้หมายความว่ามลูค่าของสาหร่ายทอดลดลง เพียงชีแ้จง

ให้ทราบถึงสดัสว่นในการขายเทา่นัน้  

 สดัสว่นการขายในประเทศไทยและตา่งประเทศอยูท่ี่ 48:52 ซึ่งในร้อยละ 52 นัน้ เป็นประเทศจีนถึง  ร้อยละ 24 และ

รองลงมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอยูท่ี่ร้อยละ 5.9 และประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง สงิคโปร์ และไต้หวนั ตามลําดบั แต่ขณะท่ีอ่ืนๆ 

ในสดัสว่นร้อยละ 9.9 นัน้ กลุม่ประเทศหนึ่งท่ีน่าสนใจ ซึ่งบริษัทกําลงัทําการตลาดอยู่ในกลุม่ประเทศเพ่ือนบ้านเราคือ CLMV 

โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและประเทศพม่า ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างดี และรวมถึงในขณะท่ีทางประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือทางยุโรปก็มีการส่งผลิตภัณฑ์ออกไปขายด้วยเช่นกัน โดยมุ่งเน้นขายในกลุ่มคนเอเชียในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและยโุรป  

 กลา่วโดยสรุป ผลการดําเนินงานโดยรวมในปี 2558 ของบริษัทถือวา่คอ่นข้างดี เป็นปีท่ีบริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดด 

ทัง้นี ้บริษัทมีวิสยัทศัน์ และเป้าหมายท่ีจะเป็นอนัดบัหนึ่งในภมูิภาคเอเชียด้วยยอดขาย 5,000 ล้านบาทภายในปี 2018 และ

ขณะเดียวกนับริษัทต้องการท่ีจะเป็นแบรนด์ระดบัโลก ภายในปี 2024 ด้วยยอดขาย 10,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้กําหนดกล

ยทุธ์ตา่งๆ เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินตอ่ไปเพ่ือบรรลเุป้าหมายของบริษัทท่ีกลา่วมาข้างต้น   

  

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัผลการดําเนินการของบริษัทในปี 2558 และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ 

จึงไมต้่องมีการลงมติ 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่าตามกฎหมาย บริษัทจะต้องจดัทํางบการเงินประจําปี และจดัให้มีการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชี เพ่ือเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงิน โดยงบการเงินท่ีเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัินีไ้ด้รับการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังานอีวาย จํากดัและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ขอให้คณุจิระพงษ์ สนัติ

ภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงงบการเงินประจําปี 2558 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ซึง่เป็นงบการเงินรวมของบริษัทตอ่ท่ีประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. สนิทรัพย์หมนุเวียนประมาณ  2,122 ล้านบาท เพ่ิมจากปี 2557 ถึงร้อยละ 170.5 ซึ่งสาเหตหุลกัท่ีทําให้สินทรัพย์

หมุนเวียนสงูขึน้ คือเงินสดท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2558  สินทรัพย์ไม่

หมนุเวียนประมาณ  692 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 40  สาเหตหุลกัท่ีทําให้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพ่ิมขึน้ มาจากการลงทนุสร้าง
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โรงงานใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ ตัง้แตเ่มื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปีท่ีแล้ว ซึ่งได้มีการลงทนุซือ้ท่ีดิน การปรับปรุงท่ีดิน 

และเร่ิมก่อสร้าง รวมถึงการปรับปรุงโรงงานท่ีนพวงศ์เพ่ือขยายกําลงัการผลิตให้เพียงพอรองรับกบัยอดขายของบริษัท ซึ่งมีถึง 

3,500 ล้านบาทในปีท่ีผา่นมา กลา่วโดยสรุปสนิทรัพย์รวม 2,815 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 120.5  

 2. หนีส้นิหมนุเวียนอยูท่ี่ 852 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 1.3 ซึ่งโดยรวมเป็นในเร่ืองของเจ้าหนีก้ารค้า

และเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินระยะสัน้ ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับเงินจาก IPO แล้ว ก็ได้มีการชําระหนีส้ินบางสว่นคืนให้กบัทางสถาบนั

การเงินไป ขณะท่ีหนีส้ินไม่หมนุเวียน 119 ล้านบาท รายการหลกัประกอบด้วยหนีท่ี้บริษัทขอกู้กบัทางธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

เพ่ือใช้การสร้างโรงงานแหง่ใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ กลา่วโดยสรุปรวมหนีส้นิเป็น 971 ล้านบาท  

 3. ส่วนของผู้ ถือหุ้น ทัง้ทุนและกําไรสะสมทัง้หมด คือ 1,844 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากสว่นเกินมูลค่า (Premium) 

ของการขายจําหนา่ยหุ้น IPO 1,315 ล้านบาท 

 4. งบกําไรขาดทนุ รายได้จากการขาย 3,500 ล้าน ต้นทนุขาย 2,260 ล้าน กําไรขัน้ต้น 1,240 ล้าน คิดเป็นสดัสว่นต่อ

ยอดขายอยู่ท่ีร้อยละ 35-36 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ท่ี 528.2 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของยอดขาย 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 215.7 ล้านบาทและกําไรสทุธิ 396.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของยอดขาย 

 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

 คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินสดท่ีบริษัทได้เพ่ิมขึน้มาจาก 68 ล้าน ขึน้มาเป็น 1,400 กว่า

ล้าน เป็นเงินสดท่ีได้มาจากการขายหุ้น IPO ใช่หรือไม ่

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่เงินสดท่ีสงูขึน้นัน้ สว่นหนึง่มาจากการขายหุ้น IPO เมื่อปลายปี 2558 โดยเงินในสว่นนี ้ได้นําไปใช้

ในการสร้างโรงงานท่ีนิคมอตุสาหกรรมโรจนะ 

 คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เร่ืองของการสร้างโรงงานท่ีนิคม

อตุวสหกรรมโรจนะ มลูคา่ของการสร้างโรงงานท่ีโรจนะอยูท่ี่ 500 ล้านบาท ตรงสว่นนีใ้นตอนเร่ิมต้นก่อนขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  

(IPO) ได้มีการกู้กบัทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ด้วยวงเงินท่ีประมาณ 500 ล้านบาท แต่บริษัทเบิกเงินตามสญัญากู้ดงักลา่ว

เพียง 120 ล้านบาทโดยประมาณ  หลงัจากท่ีบริษัทได้เงินจากการขายหุ้น IPO แล้ว ก็ไม่ได้เบิกเงินตามสญัญากู้ เพ่ิมเติม โดย

ใช้ตวัเงินสดท่ีได้มา อีกสว่นหนึ่งเป็นเร่ืองของการปรับปรุงการดําเนินงานปัจจุบนัของบริษัท รวมถึงการใช้เงินสดในการจดัหา

วตัถดุิบ โดยเฉพาะวตัถดุิบสาํคญัคือตวัสาหร่าย  

 

 คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมดงัตอ่ไปนี ้

 1. ในเร่ืองสินค้าคงเหลือตรงท่ีมีหมายเหตุ ข้อ 9 ซึ่งมีการปรับบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น

มลูคา่สทุธิ หมายความวา่อยา่งไร 

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงวา่ โดยปกติแล้วในเร่ืองของสนิค้าคงเหลอืเราจะมี
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การตัง้สํารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพหรือสินค้าล้าสมยั ตามนโยบายของบริษัทอยู่แล้ว สินค้าคงเหลือนัน้ทางทีมงานจะมา

พิจารณาดวูา่สามารถท่ีใช้ทําอะไรได้บ้าง เช่น ถ้ากลอ่งกระดาษหรือซอง ท่ีเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เราก็จะนําไปใช้ 

แตถ้่าใช้ไมไ่ด้จริงๆ ก็จะทําลายทิง้ ซึง่สามารถลงเป็นคา่ใช้จ่าย เพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้นิติบคุคลได้เช่นกนั 

 2. เร่ืองบริษัทยอ่ยทัง้สามบริษัทของบริษัท มีการดําเนินกิจการอะไรบ้าง 

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงวา่บริษัทย่อยมีบทบาทในการพฒันาบริษัทและมี

สว่นเก่ียวกบัข้องกบัเร่ืองวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต โดยกิจการของบริษัทย่อย จะเก่ียวข้องกบับริษัทแม่เป็นหลกั บริษัทแรกคือ 

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากดั ประกอบกิจการร้าน  “เถ้าแก่น้อยแลนด์”ซึ่งเป็นสแน๊คชอป โดยมี 5 

สาขาคือ Terminal 21, Platinum ประตนํูา้, พทัยา 2 สาขา และท่ี Maya เชียงใหม่ ซึ่งจะขายสินค้าท่ีเป็นขนมขบเคีย้ว โดยจะ

จบักลุม่นกัท่องเท่ียวเป็นหลกั ซึ่งผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในร้านนอกจากผลิตภณัฑ์ของเถ้าแก่น้อยท่ีเป็นสาหร่ายแล้วยงัมีผลิตภณัฑ์

อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่สาหร่ายด้วย ซึ่งจากปีท่ีผ่านมาเราเร่ิมจบัจุดได้ว่าเราจะมุ่งเน้นในตลาดนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั สว่นบริษัทท่ี 2 คือ 

บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดสัตรี ้จํากัด เป็นบริษัทท่ีจําหน่ายขนมปังอบกรอบ เป็นอีกแบรนด์ในการจําหน่ายขนมขบเคีย้วท่ีไม่ใช่

สาหร่าย สว่นบริษัทท่ี 3 คือ บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิง้ แอนด์ ซพัพลาย จํากดั เป็นบริษัทท่ีผลิตผงปรุงท่ีใช้ในการผลิตสาหร่าย ซึ่ง

ถือเป็นความได้เปรียบเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัอ่ืน เน่ืองจากคูแ่ขง่ขนัอ่ืนจะต้องไปซือ้กบัผู้ผลติรายอ่ืนในขณะท่ีเราผลติเอง  

 3.  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  ท่ีซือ้ในปี 2558 มีการบนัทกึบญัชีแล้วหรือยงั 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่เมื่อมีรายการเพ่ือซือ้สนิทรัพย์บริษัทต้องทําการบนัทกึบญัชีทนัทีเมื่อมีการรับของ 

 4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปัจจุบนับริษัทมีต้นทุนทางการเงินท่ีเป็นดอกเบีย้ ซึ่งเป็นภาระท่ีต้องชําระให้แก่ธนาคาร

เทา่ไหร่ 

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงวา่บริษัทมีนโยบายให้คงอตัราดอกเบีย้ทางการเงิน

ไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของยอดขาย หากพิจารณาในสว่นของหนีส้ินหมนุเวียนท่ีเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร จะเห็นได้ว่างบ

การเงินรวม ปี 2558 บริษัทมีหนีท่ี้เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 265  ล้านบาท และมีเงินกู้ ระยะยาวอีก 98  ล้านบาท รวม

แล้ว 300 กวา่ล้านท่ีบริษัทกู้ เงินจากธนาคาร และต้องเสยีดอกเบีย้ อยา่งไรก็ตามเมื่อเทียบกบัสนิทรัพย์ท่ีบริษัทมีนัน้ ถือวา่มีการ

กู้ยืมธนาคารคอ่นข้างน้อยและดอกเบีย้ท่ีจ่ายให้ธนาคารก็ไมม่ากนกั 

 5. รายได้อ่ืนๆ ท่ีเป็นรายได้ของบริษัทได้แก่อะไรบ้าง  

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงว่ารายได้อ่ืนๆ รายการหลกัจะประกอบด้วย (1) 

ดอกเบีย้รับ (2) คา่บริการเรียกเก็บจากบริษัทในเครือ (3) เงินภาษีท่ีได้รับคืนเน่ืองจากได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จะเห็น

ได้วา่ปี 2557 ท่ีมีจํานวนเงินคอ่นข้างสงู สบืเน่ืองจากในปี 2555 และ 2556 บริษัทได้จ่ายภาษีนําเข้าวตัถดุิบคือสาหร่ายไปก่อน

และทําการสงวนสทิธ์ิเพ่ือขอคืนเงินภาษีในภายหลงัหลงัจากท่ีได้มกีารสง่ออกซึง่ได้รับเงินคืนประมาณปี 2557  เน่ืองจากบริษัท

ได้สทิธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ในสว่นของภาษีนําเข้าวตัถดุิบ สาํหรับโรงงานนพวงศ์  
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คุณวิวัฒน์ ครูสกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอาทร  เจียมเด่นงาม สอบถาม ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เร่ืองเงินสํารองตามกฎหมายปี 2558 เหตุใดบริษัทจึงจัดสรรเพ่ิมขึน้เพียง 4.5 ล้านบาท ทัง้ท่ีบริษัทจ่ายปันผล

คอ่นข้างมาก  

ประธานฯ ชีแ้จงวา่เงินสาํรองตามกฎหมายนัน้ เมื่อใดท่ีบริษัทมีกําไรก็จะจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 

ของกําไร จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  ได้ชีแ้จง

เพ่ิมเติมวา่เน่ืองจากบริษัทได้มีการตัง้เงินสาํรองตามกฎหมายไปแล้วสว่นหนึง่ ในปี 2557 คือมีเงินทนุสาํรองตามกฎหมายอยู่ท่ี 

30 ล้าน ในการนี ้เพ่ือให้ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน จะต้องจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมขึน้อีกเพียง 4.5 ล้าน

บาท   

 2. สทิธิประโยชน์จาก BOI ท่ีบริษัทได้รับนัน้ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลด้วยหรือไม ่

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงว่าโรงงานท่ีนพวงศ์ บริษัทไม่ได้สิทธิยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบคุคล ได้รับยกเว้นเฉพาะภาษีนําเข้าวตัถดุิบเทา่นัน้ สาํหรับโรงงานท่ีสร้างใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมโรจนะจะได้รับสทิธิ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลด้วย 

 3. กําไรสทุธิของของบริษัทต้องมีเสยีภาษีในอตัราเทา่ไหร่ ถ้าเป็นไปได้ขอให้เอาสว่นท่ีวา่เสยีภาษีเงินได้เยอะๆ มาจ่าย

ก่อน มนัจะทําให้ผู้ ถือหุ้นได้เครดิตภาษีเงินปันผลขึน้มา รายยอ่ยก็จะได้ประโยชน์ 

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  ได้ชีแ้จงวา่ขณะนีบ้ริษัทต้องเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 20 

 

คุณอนุ  ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้น สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

 1. เร่ืองรายละเอียดวิธีตดัคา่เสือ่มราคาของบริษัทวา่ใช้หลกัเกณฑ์วิธีการใด  

 ประธานฯ ชีแ้จงว่าโดยปกติการตดัการค่าเสื่อมราคาจะดําเนินการตามมาตรฐานบญัชี ซึ่งผู้สอบบญัชีจะตรวจสอบ

และค่อนข้างเข้มงวดในเร่ืองนีม้าก คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ใน

รายละเอียดคา่เสือ่มราคาให้ดหูมายเหต ุข้อ 14 ของรายงานผู้สอบบญัชีตรงท่ีดิน  อาคารและอปุกรณ์ จะเห็นได้ว่ามีการตดัค่า

เสือ่มราคาประจําปี 2558 ในสว่นของท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร อปุกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะตา่งๆ แบง่ตามสดัสว่น รวมทัง้สิน้ 

70 ล้านบาท ในสว่นของโรงงานท่ีนิคมอตุสาหกรรมโรจนะ ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงคือตดัค่าเสื่อมเท่ากนัทกุปี 

โดยหากเป็นอาคารคิดค่าเสื่อมราคา 20 ปี  เคร่ืองจักรคิดค่าเสื่อมราคา 5 ปี ในส่วนของสาหร่าย บริษัทมีการตัง้สํารอง

เสือ่มสภาพสนิค้าล้าสมยั 

 2. เน่ืองจากบริษัทจะมีการค้าขายกบัตา่งประเทศมากขึน้ ในสว่นของอตัราแลกเปลีย่นจะมีผลกระทบ มากขึน้ บริษัท

มีนโยบายอยา่งไรในเร่ืองการผนัผวนของอตัราคา่เงิน 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าบริษัทไม่ได้ทําธุรกิจสถาบนัการเงิน และไม่มีนโยบายท่ีจะเก็งกําไรจากความผนัผวนของค่าเงิน 

เพราะมีความเสีย่งมาก และไมม่ีความเช่ียวชาญ อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายท่ีจะบริหารเร่ืองความเสี่ยงค่าเงิน โดยถือเอา
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เร่ืองความเสีย่งตํ่าเป็นหลกั ไมค่ิดจะไปค้ากําไร  

 3. เร่ืองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโอนกลบั มนัเป็นการโอนกลบัอยา่งไร 

คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงว่าการโอนกลบัเมื่อเวลามีหนีท่ี้มีปัญหาตาม

มาตรฐานบญัชีจะต้องให้บริษัทตัง้สาํรอง และหากหนีร้ายนัน้คยุเจรจาแล้วหรือวา่มาชําระหนีเ้ราก็โอนกลบัมาเป็นกําไร ในกรณี

ท่ีไมม่ีการตัง้สาํรองเพ่ิมขึน้ และมีการบนัทกึโอนกลบัมาเยอะแปลวา่บริษัทติดตามหนีเ้ดิมกลบัมาได้ดี 

 4. กรณีการโอนกลบัค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ ปีท่ีแล้วมีประมาณ 4 ล้านกว่าบาท แต่ปีนีไ้ม่มี ส่วนนีม้นัเป็น

เก่ียวกบัอะไร 

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงว่าปีนีไ้ม่มีก็แปลว่าสินทรัพย์ท่ีมีอยู่มนัสะท้อนใน

มลูคา่ความเป็นจริง ณ วนัท่ีปิดบญัชี 

 

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้น ขอให้ผู้สอบบญัชีชว่ยชีแ้จงดงัตอ่ไปนี ้

 1. เร่ืองกําไรทางบญัชีและคา่ใช้จ่ายทางภาษี ในหน้า 107 คืออะไร 

 คณุสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3970 จากบริษัท สาํนกังานอีวาย จํากดั ชีแ้จงว่ากําไรทางบญัชี

กบักําไรทางภาษีมนัมีวิธีการท่ีต่างกัน บางอย่างในบญัชีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่ทางภาษีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้บางสว่น หรือ

รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายไมไ่ด้ ตวัอย่างเช่น ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ เป็นเร่ืองของการประมาณการด้อยค่าของทางบญัชี แต่

ในทางภาษีรายการเหลา่นีจ้ะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายได้เมื่อมีการขายขาดทนุไปจริงหรือวา่มีหนีส้ญูเกิดขึน้จริง ซึง่รายการพวกนีก็้จะ

ถกูกระทบอยู่ในหน้ารายการพวกนี ้เมื่อไหร่ก็ตามท่ีมีการตัง้ค่าเผ่ือทัง้หลายก็จะถกูกระทบเป็นรายการบวกกลบั แต่เมื่อไหร่ก็

ตามท่ีเกิดรายการขาดทนุจริงๆ จากการขายสินทรัพย์ก็จะกลบัมาเป็นค่าใช้จ่ายในปีนัน้ เช่น เราอาจจะตัง้ค่าเผ่ืออปุกรณ์ในปี

ปัจจุบนัก็บวกกลบัก่อนเสียภาษีไปก่อน รายการตรงนีภ้าษีท่ีเสียไปก่อนก็จะตัง้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ก็คือจ่ายภาษีไปก่อน 

แตถ้่าปีหน้าสนิทรัพย์จํานวนนีข้ายไป อาจจะไมไ่ด้ด้อยทัง้หมดขายได้บางสว่นหรือมีกําไร รายการนีก็้จะถือมาเป็นค่าใช้จ่ายใน

ปีท่ีขายถ้าขาดทนุ แตว่า่เราได้เสยีภาษีไปลว่งหน้าแล้ว ภาษีตรงนีก็้จะโอนรายการกลบัเข้ามา 

 2. เร่ืองคา่ใช้จ่ายต้องห้ามกบัคา่ใช้จ่ายท่ีมีสทิธิหกัเพ่ิมขึน้ คือรายการอะไร 

คณุสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3970 จากบริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั ชีแ้จงว่า ค่าใช้จ่าย

ต้องห้าม คือคา่ใช้จ่ายทางภาษีท่ีไมใ่ห้หกัเป็นคา่ใช้จ่าย เช่น อาจจะเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเป็นพวกคา่รับรอง ต้องเสยีภาษีไปเลย ก็จะ

มากระทบ กรณีท่ีไม่มีวงเล็บแปลว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จริง แต่ว่าเราใช้หกัเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้ กรณีท่ีมีวงเล็บเป็น

คา่ใช้จ่ายท่ีมีสทิธิหกัได้เพ่ิม เช่น คา่นํา้ คา่ไฟ ท่ีกําหนดให้หกัเป็นคา่ใช้จ่ายได้ 2 เทา่  

 

เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณา  ลงมติ 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิงบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย  1,160,796,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไมเ่ห็นด้วย        0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0 

  งดออกเสยีง         0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสยี         0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 เพื่อตัง้สาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปัน

ผล 

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 

45 กําหนดให้บริษัทจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  บริษัทได้ตัง้ทนุ

สํารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 30,000,000 บาท เพราะฉะนัน้กําไรสทุธิของปี 2558 จะต้องจดัสรรเป็นทนุ

สํารองเพ่ิมขึน้ 4,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของกําไรสทุธิประจําปี เพ่ือให้ทนุสํารองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วน

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าอตัราร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอ่ืน (ถ้ามี) แต่ในกรณีท่ีมีความจําเป็นหรือมีเหตกุารณ์ท่ีไม่

ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ๆ ตามความเหมาะสมได้ ในการนี ้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วก็เห็นสมควรว่า เสนอให้มีการจ่ายปันผลหลงัจากตัง้เงินทุนสํารองตามกฎหมายแล้วเป็น

จํานวนทัง้สิน้ 359,100,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 26 สตางค์ หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของกําไรทัง้หมดจากผลการดําเนินงาน

ปี 2558 จํานวน 390,081,706 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.283 บาท1 แต่เน่ืองจากระหว่างปี 2558 บริษัทมีการจ่ายปันผล

ระหวา่งกาลไป โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  1. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรก เป็นจํานวนเงิน 127,500,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.092 บาท 0

1 เมื่อ

วนัท่ี 14 สงิหาคม 2558  

  2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส 3 เป็นจํานวนเงิน 86,700,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.063 บาท1 เมื่อ

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558   

                                                           
1 การคิดอตัราปันผลตอ่หุ้น คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  จํานวน 1,380 ล้านหุ้น 
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เพราะฉะนัน้เมื่อหกัจ่ายปันผลระหวา่งกาลของปีท่ีแล้วก็จะมีเงินเหลอืจ่ายปันผลงวดสดุท้ายจํานวน 144,900,000 บาท คิดเป็น

อตัราหุ้นละ 0.105 บาท1 โดยจะจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับปันผลตามข้อบงัคบัท่ีปรากฏช่ือในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 และปิด

สมดุทะเบียนรวมรวมรายช่ือสทิธิท่ีรับปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

 คุณฮั่งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถอืหุ้นในนามสมาคมผู้ถือหุ้นไทย เสนอแนะให้บริษัทประกาศกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นผู้มี

สทิธิรับเงินปันผลของบริษัท ภายหลงัจากท่ีท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลแล้ว ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาโดยชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าการจ่ายปันผลทางบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ข้อ

กฎหมายเป็นหลกั 

 

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2558 เพ่ือตัง้สํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ้ 

  เห็นด้วย  1,160,798,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไมเ่ห็นด้วย        0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0 

  งดออกเสยีง       100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสยี         0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 15 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสามของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด  

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2559  มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 คน คือ 

  ช่ือ     ตําแหนง่ 

 1.  นายชยัยงค์ รัตนเจริญศิริ    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 2.  นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู     กรรมการ 

 3.  นายณชัชชัพงศ์ พีระเดชาพนัธ์   กรรมการ 
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 เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากบัหลกัเกณฑ์ตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์

และประวตัิการทํางานท่ีดี และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร 

สามารถอทิุศเวลาให้ได้อยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินกิจการของบริษัท  

 ทัง้นี ้ กรรมการรายเดิมทัง้ 3  คนข้างต้น  ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

 สาํหรับประวตัิและความเช่ียวชาญของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมลู

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทข้อมูลการดํารงตําแหน่ง

กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือ

นดัประชมุ  

  

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิ

เลือกตัง้นายชยัยงค์ รัตนเจริญศิริ นายสมบญุ ประสิทธ์ิจูตระกูล และนายณชัชชัพงศ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการท่ีครบกําหนด

ออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดําระตําแหนง่ตอ่ไปอีกหนึง่วาระโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.  นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ  

  เห็นด้วย  1,160,803,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไมเ่ห็นด้วย          0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสยีง       100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 

บตัรเสยี           0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

 

2.  นายสมบุญ ประสิทธ์ิจูตระกูล  

  เห็นด้วย  1,160,803,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไมเ่ห็นด้วย        0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสยีง       100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสยี          0       เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0 
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3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์  

  เห็นด้วย      1,153,297,738  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.3533 

  ไมเ่ห็นด้วย            7,505,900  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.6466 

  งดออกเสยีง          100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ              - 

บตัรเสยี              0       เสยีง คิดเป็นร้อยละ             0 

 

วาระที่ 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2559 

 ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอวาระนีต้่อท่ี

ประชมุ เพ่ือพิจารณา  

 คณุชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 16  ซึ่งกําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ ของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนนัน้ ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นจะอนุมตัิซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน

แนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นครัง้คราวๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท    

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจําทกุปี ถึงแม้วา่หลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนดงักลา่วไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นเคยมีมติอนมุตัิไว้ก็ตาม โดยเสนอคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2559  ตามหลกัเกณฑ์

ดงันี ้     

 1. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท         

- คา่ตอบแทนรายเดือน กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนกรรมการรวมไมเ่กิน 1,600,000 บาทตอ่ปี        

- โบนสั กรรมการบริษัทได้รับโบนสัจากผลการปฎิบตัิงานของกรรมการประจําปี 2558 รวมไมเ่กิน 400,000 บาทต่อปี 

โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม   

 2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย มีรายละเอียดดงันี ้      

- คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้รับคา่ตอบแทนกรรมการรวม ไม่เกิน 

400,000 บาทตอ่ปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนท่ีเหมาะสม 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณา   ลงมติ 
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มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

  เห็นด้วย  1,160,803,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.9999 

  ไมเ่ห็นด้วย                      0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ              0 

  งดออกเสยีง       100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ              0 

บตัรเสยี           0       เสยีง คิดเป็นร้อยละ              0 

 

วาระที่ 7  อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559   

 ประธานฯ ขอให้ คณุวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอวาระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 คณุวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุท่ี ทจ. 44/2556 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึง่กําหนดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบหรือ

สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน เน่ืองด้วยบริษัท สํานกังาน  อีวาย  

จํากดั โดยคณุสมุาลี รีวราบณัฑิต เป็นผู้สอบบญัชีและ ลงลายมือช่ือในงบการเงินประจําปี 2552-2558 ของบริษัท (7 รอบปี

บญัชีติดต่อกัน) ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ ในปี 2559 จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงรายช่ือ

ผู้สอบบญัชีเพ่ือแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก บริษัท สํานกังาน  อีวาย  จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท 

และบริษัทยอ่ยประจําปี 2559 เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด มีค่าสอบบญัชี ท่ี

เหมาะสม    

 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากัด เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้

บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้  

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2559  

  นางสาววิสสตุา จริยธนากร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3853 หรือ 

นางพนูนารถ เผา่เจริญ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5313   
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แหง่บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั โดยเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ สํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสาํนกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบั

บริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบตัิ หน้าท่ี

ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบญัชีติดต่อกัน ข้อมลูผู้สอบบญัชีท่ีได้รับ

การเสนอช่ือประจําปี 2559 ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้า

แล้วตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม 2559 

2. อนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงิน ประจําปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงิน

รวม เป็นเงินจํานวน 1,680,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 90,000 บาท) ทัง้นี ้ไม่รวมค่าบริการอ่ืน เช่น ค่า

เดินทาง คา่จดัทําเอกสาร เป็นต้น  

3. รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2559 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจํานวน 920,000 บาท (เพ่ิมขึน้จาก ปี 

2558 เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท) โดยบริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี ทัง้นี ้ไมร่วมคา่บริการอ่ืน เช่น ค่าเดินทาง คา่

จดัทําเอกสาร เป็นต้น  

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 1. คา่สอบบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้ 90,000 เพ่ิมขึน้จากอะไร 

คณุวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงวา่เน่ืองจากปีนีบ้ริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพราะฉะนัน้รายการเอกสารต่างๆ ท่ีผู้สอบบัญชีมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องทําเสนอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมีเพ่ิมขึน้ค่อนข้างมาก จึงเห็นสมควรเพ่ิมค่าสอบบญัชี นอกจากนี ้ประธานฯ เรียนชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าบริษัทมีการ

สร้างโรงงานเพ่ิมขึน้ อีกทัง้มียอดขายเพ่ิมสงูขึน้ งานต่างๆ ท่ีผู้สอบบญัชีต้องทํา เช่น การตรวจนบัสินค้า ก็ย่อมเพ่ิมมากขึน้ 

นอกจากนี ้คุณสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3970 จากบริษัท สํานกังานอีวาย จํากัด ชีแ้จงเพ่ิมเติมถึง

ปัจจัยท่ีจะต้องพิจารณาขึน้ค่าสอบบญัชี ว่าอตัราค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.7 สว่นแรกเป็นการปรับอตัราค่าแรงผู้สอบ

บญัชี ส่วนท่ีสอง เน่ืองจากว่าบริษัทในขณะนีม้ีการขยายตวั กําลงัสร้างโรงงานท่ีอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งทางผู้สอบบญัชีได้

ประเมินแล้ววา่ต้องใช้เวลาในการทํางานมากขึน้ ทัง้ในสว่นของรายการท่ีเกิดขึน้ และการขยายตวัของยอดขายทําให้สนิค้ามาก

ขึน้ ซึง่ผู้สอบบญัชีจะต้องเข้าร่วมสงัเกตกุารณ์ตรวจนบัสนิค้าประจําปี สว่นท่ีสามเน่ืองจากมีการเปลีย่นแปลงมาตรฐานในการ

สอบบญัชีปี 2559 โดยกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ต้องระบถุึงประเด็นการตรวจสอบท่ีสาํคญัของบริษัท รวมทัง้ประเด็นเร่ือง

ของการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองในรายงานผู้สอบบญัชี  

 2.  การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินใดตามข้อกําหนดท่ีอยู่ในมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆท่ีต้องวดัทกุปี

หรือทกุ 3 ปี 
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 ประธานฯ เรียนชีแ้จงว่าต้องประเมินทุกปี  นอกจากนีบ้ริษัทมีการให้บุคคลภายนอกประเมินตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กฎหมายกําหนด 

  

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณา   ลงมติ 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอทกุประการ      ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

  เห็นด้วย  1,160,803,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไมเ่ห็นด้วย          0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสยีง       100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 

บตัรเสยี           0       เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่ 8   อื่นๆ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือ

สอบถามคําถามหรือข้อสงสยัใดๆ  

 คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงทิศทางและแผนการดําเนินงานในปีหน้า รวมถึงจะไปลงทุน

อะไรบ้างและโรงงานโรจนะจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 

 คณุอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเป็นบริษัทระดบัโลก (Global 

Company) โดยมีสินค้าเถ้าแก่น้อยวางขายอยู่ทัว่โลกและในแผนระยะสัน้ 3-5 ปีบริษัทจะเป็นผู้ นําในการผลิตและจําหน่าย

ขนมขบเคีย้วท่ีทําจากสาหร่ายในภมูิภาคเอเชีย  ถึงแม้วา่ปัจจบุนันีเ้ราจะเป็นผู้ นําตลาดสาหร่ายแล้วก็ตาม  แต่ยงัต้องใช้ความ

พยายามสร้างเครือขา่ยการจดัจําหนา่ยและสร้าง Brand  Awareness  ให้มากขึน้  โดยปีนีเ้รามีแผนการดําเนินการ ดงันี ้

 1.  สร้างโรงงานผลติแหง่ใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมโรจนะให้เสร็จตามท่ีได้วางแผนไว้ ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในต้นปี

หน้า  

 2.  แผนการตลาดในประเทศ  ถึงแม้วา่ปีนีเ้ป็นปีท่ีสภาพตลาดไมค่อ่ยดี แนวโน้มการบริโภคก็จะไมค่อ่ยดีขึน้ แตบ่ริษัท

เกิดขึน้และเติบโตทา่มกลางวิกฤตมาตลอด บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าจะต้องผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปได้  บริษัทมีกลยทุธ์ท่ีจะ

ผลกัดนัให้บริษัทมุง่ไปสูจ่ดุหมายในอนาคต ได้แก่ 

 -  การเพ่ิมการบริโภคและรูปแบบการบริโภค เช่น ขณะนีม้ีการบริโภคสาหร่ายสปัดาห์ละ 1 แผ่น จะต้องกระตุ้นให้มี

การบริโภคสปัดาห์ละ 2 แผ่น โดยหาโอกาสในการบริโภคใหม่ๆเป็นทางเลือกให้ลกูค้ารวมทัง้เพ่ิมรูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้มี



31บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

17 

 

ความหลากหลาย นา่สนใจ และดงึดดูลกูค้าให้มากขึน้ 

 -  การหาลกูค้าใหม่ๆ เพ่ิมเข้ามาอยู่เสมอ เพ่ือให้บริษัทเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนในอนาคต  ซึ่งบริษัทเช่ือว่าตลาด

สาหร่ายยงัมีโอกาสเติบโตอีกสงูมากเมื่อเทียบกบัประชากรในประเทศ  โดยปีนีแ้ละปีต่อไปจะเน้นลกูค้าในตลาดต่างจังหวดั

มากขึน้ 

 - เจาะตลาดนกัท่องเท่ียวให้มีความแข็งแกร่งมากขึน้  ซึ่งจะเห็นได้ว่า 2-3 ปีท่ีผ่านมา มีนกัท่องเท่ียวเข้ามาเพ่ิมขึน้

โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีน  และเถ้าแก่น้อยจะจบักลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นคนเอเชีย โดยเฉพาะคนจีน  โดยท่ีผ่านมาถือว่า

ประสบความสาํเร็จมาก  เพราะเรามีช่องทางการจดัจําหนา่ยท่ีแข็งแกร่ง  และร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ก็ถือเป็นช่องทางท่ีสาํคญัใน

การนําสนิค้าใหมม่าทดลองขายในต้นทนุท่ีตํ่า  ทัง้นีห้ากได้รับการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าก็จะมีการพฒันาเป็น mass production 

ซึง่ก็จะเป็นการลดความเสีย่งในการทําสนิค้าใหมอ่อกสูต่ลาด 

 3.  แผนการตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัและต้องวางแผนให้ดีในระยะยาว  ขณะนีกํ้าลงัอยู่ในระหว่าง

การศกึษาข้อมลูให้ละเอียดถ่ีถ้วนและทําความเข้าใจในวฒันธรรมการบริโภค  โดยมุง่เน้นภมูิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน

และอินโดนีเซีย  ซึง่ท่ีจีนปัจจบุนัเน้นท่ีกวางเจากบัเซี่ยงไฮ้ และกําลงัมองหาตลาดใหม่เพ่ิมเข้ามาเพราะตลาดประเทศจีนนัน้มี

ขนาดใหญ่ และมีกําลงัการบริโภคสงู  ในสว่นของตลาดยโุรปและตลาดอเมริกาก็เร่ิมมีเทรนอาหารประเภทสนิค้าออร์แกนิคเพ่ือ

สขุภาพโดยนําสาหร่ายมาขาย เช่น  ร้าน Whole Foods และร้าน Trader Joe's ซึง่ทําให้บริษัทมองว่าเรามีโอกาสเติบโตตลาด

นีไ้ด้ 

 

 คุณเพ็ญประภา ฤทธิบุญไชย ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงนโยบายการต่อต้านการ

ทจุริตของบริษัท 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่บริษัทมีนโยบายท่ีจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 

ขณะนีกํ้าลงัอยูใ่นระหวา่งการหารือและเตรียมความพร้อม 

 

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและปิดการ

ประชมุเมือ่เวลา 11.50 น. 
  

      ลงช่ือ__________________________ประธานท่ีประชมุ                         

                    (นายยทุธ  วรฉตัรธาร) 

       

ลงช่ือ____________________________ ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

      (  นายณชัชชัพงศ์  พีระเดชาพนัธ์  )   

               เลขานกุารบริษัท 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� � 

ข้อมลูของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

 

ประวัตขิองบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ 

1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 

อาย ุ   69 ปี 

ตําแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอสิระ 

    ประธานกรรมการ 

    กรรมการตรวจสอบ 

    กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 
 

ประวัตกิารศกึษา   

 คณุวุฒิการศกึษา  หลกัสตูร     มหาวทิยาลยั 

ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Ethical Leadership Program (ELP)      รุ่น 2 ปี 2558   

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น6 ปี 2557  

Financial Institutions Governance Program (FGP)    รุ่น6 ปี 2556  

Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)   รุ่น 12 ปี 2553 

Chartered Director Class (R-CDC)     รุ่น 3 ปี 2551 

Role of the Chairman Program (RCP)     รุ่น 8 ปี 2546 

Directors Certification Program (DCP)     รุ่น 0 ปี 2543  

 
 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น 

 ช่วงเวลา   ตําแหน่ง     บริษัท 

 2559 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ    บมจ.กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั�นแนล 

 2558 – ปัจจบุนั    กรรมการ/    บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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 ช่วงเวลา   ตําแหน่ง     บริษัท 

 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการ/     บมจ. สหไทยสตีลไพพ์ 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2546 – ปัจจบุนั  ประธานกรรรมการ/    บมจ. หลกัทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอง็  

    กรรมการตรวจสอบ   (ประเทศไทย) 

 

ตําแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

 ช่วงเวลา   ตําแหน่ง     บริษัท 

 2559 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ/    บจก. สหไทย เทอร์มินอล 

    กรรมการตรวจสอบ    

 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ     บจก.บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั�น 
 

ทั �งนี � นายยุทธ วรฉตัรธาร มิได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกจิกนับริษัท 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง  

 ช่วงเวลา   ตําแหน่ง     บริษัท 

 2547 – 2558  ประธานกรรมการ    บมจ. ไทยพาณิชย์ลสิซิ�ง 

 2547 – 2558  ประธานกรรมการ      บมจ. ปรีชากรุ๊ป 

 

ความเชี�ยวชาญ 

 ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้องหรือต่อเนื�องกบับริษทั 

 ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 

 ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 

 ด้านบญัชี การเงนิ 

 ด้านการกํากบัดูแลกจิการและการบริหารความเสี�ยง  

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   (ไม่ม)ี 

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ   

 ตนเอง :          - ไมมี่ - 

 คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :       - ไม่ม ี- 

 

 

 



34 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� � 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท     12/14  ครั �ง 

2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     3/4   ครั �ง 

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    2/2  ครั �ง 

4. เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นปี 2559       1/1  ครั �ง 

 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั �ง   ประธานกรรมการ 

      กรรมการตรวจสอบ 

      กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 

จาํนวนปีที�กรรมการเคยตาํรงตําแหน่ง  5  (2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� � 

 

2.  นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 

อาย ุ   36 ปี 

  ตําแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 

     กรรมการผู้จดัการสายงานต่างประเทศ 

     ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

ประวัตกิารศกึษา   

 คณุวุฒิการศกึษา  หลกัสตูร     มหาวทิยาลยั 

  ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตร์   มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

  ปริญญาตรี   อตุสาหกรรมบริการ   มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Directors Accreditation Program (DAP)     รุ่น 86 ปี 2553 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น     

- ไม่มกีารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื�น - 

 

ตําแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

 ช่วงเวลา   ตําแหน่ง     บริษัท 

 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ     บจก. พีระเดชาพนัธ์ โฮลดิ �ง   

 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการ     บจก. ดร.โทบ ิ

 2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ     บจก. ทเว็นตี �โฟร์ โปรเจ็คส์ 

 2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ     บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์  

แอนด์ แฟรนไชส์ 

 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ     บจก. ว้อนท์มอร์ อนิดสัตรี � 

 2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ     บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ �ง แอนด์ ซพัพลาย 

ทั �งนี � นางสาวอรพทัธ์  พีระเดชาพนัธ์ มิได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกนับริษัท 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง  

- ไม่ม ี– 

 



36 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� � 

ความเชี�ยวชาญ 

 ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้องหรือต่อเนื�องกบับริษทั 

 ด้านต่างประเทศ 

 ด้านการบริหาร การจดัการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 ด้านการกํากบัดูแลกจิการและการบริหารความเสี�ยง  

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   น้องของนายณัชชชัพงศ์ พีระเดชาพนัธ์ 

         พี�ของนายอทิธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ 

 

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ (ณ วนัที� 30 ธนัวาคม  2559)  

 ตนเอง :          77,250,000 หุ้น 

 ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษทัโฮลดิ �ง) :       54,000,000 หุ้น 

 คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :       - ไม่ม ี- 

 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท     8/14  ครั �ง 

2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   2/2  ครั �ง 

3. เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นปี 2559       1/1  ครั �ง 

 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั �ง   กรรมการ 

      ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

จาํนวนปีที�กรรมการเคยตาํรงตําแหน่ง  12  (2547) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� � 

 

3.  นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ 

อาย ุ   48 ปี 

  ตําแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 

     ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานทั�วไป 

     กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

ประวัตกิารศกึษา   

 คณุวุฒิการศกึษา  หลกัสตูร     มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี   บญัชี     มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 

   

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Directors Accreditation Program (DAP)     รุ่น 89 ปี 2554 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น     

- ไม่มกีารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื�น - 

 

ตําแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

 - ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื�น - 

 ทั �งนี � นางสาวพรธีรา รงคะศิริพนัธ์ มิได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกนับริษัท 

     

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง  

 ช่วงเวลา   ตาํแหน่ง     บริษัท 

 2551-2555  กรรมการ/    บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์เก็ตติ �ง 

    ผู้อํานวยการสายงานทั�วไป 

 

ความเชี�ยวชาญ 

 ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้องหรือต่อเนื�องกบับริษทั 

 ด้านการบริหารจดัการคลงัสินค้า 

 ด้านการบริหาร การจดัการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 ด้านการกํากบัดูแลกจิการและการบริหารความเสี�ยง  



38 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� � 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่ม ี- 

 

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ   

 ตนเอง :          - ไมมี่ - 

 คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :       - ไม่ม ี– 

 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท     14/14  ครั �ง 

2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   2/2  ครั �ง 

3. เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นปี 2559       1/1  ครั �ง 

 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั �ง  กรรมการ 

     กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

จาํนวนปีที�กรรมการเคยตาํรงตําแหน่ง 8  (2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� � 

หลักเกณฑ์การแต่งตั �งเข้าดาํรงตาํแหน่ง ข้อกําหนดคุณสมบัตกิรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. หลักเกณฑ์การแต่งตั �งเข้าดํารงตาํแหน่ง  

บริษัทฯ คดัเลือกและเสนอชื�อบคุคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมที�จะเข้าตํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั �งนี � ผู้เข้ารับการคดัเลือกเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการจะต้องมี

ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ และสามารถอทิุศเวลาได้ และต้องมีคุณสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา �� แห่ง

พระราชบญัญตัิมหาชนจํากดั พ.ศ. ���� (และที�แก้ไขเพิ�มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ

กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง และจะต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ กจ. �/���� เรื�อง การกําหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี � การแต่งตั �งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

บริษัทฯ จะจดัให้มีกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั �งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  

 

2. คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

บุคคลที� ได้ รับการเสนอชื�อให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน  

ซึ�งคุณสมบติักรรมการอสิระของบริษัทฯ สอดคล้องกบัข้อกําหนดขั �นตํ�าของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ฯ และตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ดงันี � 

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทั �งนี � ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอสิระรายนั �น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ยื�นคําขออนุญาตต่อ

สํานักงาน  ทั �งนี � ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของส่วน

ราชการซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือ

บคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษทัฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อน

วนัที�ยื�นคําขออนญุาตต่อสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ

รับหรือให้กู้ ยืม คํ �าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี �สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทํานองเดียวกัน ซึ�งเป็นผลให้

บริษัทฯ หรือคู่สญัญามภีาระหนี �ที�ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั �งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษทัฯ หรือ

ตั �งแต่ยี�สิบล้านบาทขึ �นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า  ทั �งนี � การคํานวณภาระหนี �ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ

มูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยว

โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี �ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี �ที�เกิดขึ �นในระหว่างหนึ�งปีก่อนวันที�มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี  ซึ�งมีผู้ สอบบญัชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกดัอยู่  เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํ า น า จ ค ว บ คุ ม ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที� มี นั ย  ผู้ มี อํ า น า จ ค ว บ คุ ม  ห รื อ หุ้ น ส่ ว น ข อ ง 

ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ยื�นคําขอ

อนุญาตต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�

เกี�ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที�มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุ้ นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น  ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขันที�มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจใน

รูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

ในกรณีที�บคุคลที�ผู้ขออนญุาตแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที�มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรือ

การให้บริการทางวชิาชีพเกินมลูค่าที�กําหนดตามวรรคข้อ �. หรือข้อ �. ให้บริษัทฯ จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ที�แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไข



41บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� � 

เพิ�มเติม) แล้วว่าการแต่งตั �งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที�และการให้ความเห็นที�เป็นอสิระ และจดัให้

มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อไปนี �ในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั �งกรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที� ทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัต ิ

ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด 

(ข) เหตุผลและความจําเป็นที�ยงัคงหรือแต่งตั �งให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนญุาตในการเสนอให้มีการแต่งตั �งบคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 

3. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที� เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย � คน โดยกรรมการตรวจสอบ 

อย่างน้อย � คนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบ

การเงินได้ 

คุณสมบตัิกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกําหนดขั �นตํ�าของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ 

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการอสิระตามที�ระบขุ้างต้น และต้อง 

1. ไม่ เ ป็นกรรมการที� ไ ด้ รับมอบหมายจากจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 

และ 

2. ไ ม่ เ ป็นกรรมการขอ งบ ริ ษัทใหญ่  บ ริ ษัทย่ อ ย บ ริ ษัท ร่ วม  บ ริ ษัทย่ อยลํ าดับ เ ดียวกัน เฉพาะที� เ ป็นบ ริ ษัท 

จดทะเบียน 

 

4. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกวา่กึ�ง

หนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ�งกําหนดให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน  ทําหน้าที� 

1. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสม เพื�อให้เกิดผลงานตามที�

คาดหวงั ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบคุคลที�ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ โดยพิจารณาข้อมูล

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื�นที�อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนักบับริษัท ทั �งนี � ค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการจะต้อง

มีความเหมาะสมเพียงพอที�จะทําให้กรรมการจํากดัจํานวนบริษัทที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการไม่ให้มากจนเกินไป เพื�อที�

กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอที�จะเข้าประชมุและทําหน้าที�กรรมการให้แก่บริษัทอย่างเต็มที� 

2. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการและผู้บริหาร ทั �งนี � ค่าตอบแทนประจําปีจะต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จดัการ 
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4. พิจารณาการเสนอขายหลกัทรัพย์ใหม่ (หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน ให้มีเงื�อนไขที�

ช่วยจงูใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบตัิหน้าที� เพื�อให้เกิดการสร้างมลูค่าเพิ�มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและรักษาบุคลากร

ที�มีคณุภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกนัต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย 

 

5. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

ซึ�งกําหนดให้กรรมการบริหารความเสี�ยงที�ได้รับการแต่งตั �งคดัเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความ

เสี�ยง ทําหน้าที�ดงันี � 

1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี�ยงระดบัองค์กร 

2. กําหนดแผนจัดการความเสี�ยงของฝ่ายจดัการ รวมทั �งกระบวนการบริหารความเสี�ยงในภาพรวมขององค์กร ทั �งภายนอก

และภายในองค์กร 

3. ประเมินผลกระทบและโอกาสที�จะเกิดขึ �นของความเสี�ยงที�ได้กําหนดไว้ เพื�อจัดลําดับความเสี�ยงและเลือกใช้วิธีจัดการ

ความเสี�ยงได้อย่างเหมาะสม 

4. กํากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี�ยงระดบัองค์กร  ติดตามผลการ

ปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสี�ยงระดบัองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจํา 

5. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางการบริหารความเสี�ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ค รั �ง 

และในทกุๆ ระยะเวลาที�พบว่าระดบัความเสี�ยงมีการเปลี�ยนแปลง 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4 

ข้อมลูของผู้สอบบญัชีที�ได้รับการเสนอชื�อ ประจําปี 2560 

 

1.  นางสาววิสสุตา จริยธนากร 

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที� 3853 

สํานักงานสอบบัญช ี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

ประวัตกิารศกึษา ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

- ดํารงตําแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของสํานกังานฯมาเป็นระยะเวลา 16 ปี 

- เป็นผู้ควบคมุงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมากซึ�งครอบคลมุกจิการ

หลากหลายประเภททั �งที�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ธุรกิจต่างประเทศที�มีสาขาอยู่ทั�วโลก มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจประกนั 

ก่อสร้างและเดินเรือ และมีความเชี�ยวชาญอยา่งยิ�งในธุรกิจการผลิตและอสงัหาริมทรัพย์ 

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษสําหรับการซื �อขายและควบรวมกิจการ 

รวมถึงการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษสําหรับธนาคารและสถาบนัการเงินที�ประสบปัญหา

ในปี 2540  

- ประกอบวิชาชีพตั �งแต่ปี 2527 
 

การมคีวามสัมพนัธ์หรือส่วน

ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 ไม่ม ี

 

จาํนวนปีที�เป็นผู้สอบบัญชี

ให้กับบริษัท 

1 ปี 
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2.  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ 

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที� 5238 

สํานักงานสอบบัญช ี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

ประวัตกิารศกึษา 

 

ปริญญาโท  สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

- ดํารงตําแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของสํานกังานฯมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 

- เป็นผู้ควบคมุงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมากซึ�งครอบคลมุกจิการ

หลากหลายประเภททั �งที�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ธุรกิจต่างประเทศที�มีสาขาอยู่ทั�วโลก ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและอสงัหาริมทรัพย์ และมี

ความเชี�ยวชาญอยา่งยิ�งในธุรกิจสินเชื�อการเงินเพื�อการอปุโภคบริโภคและธุรกิจหลกัทรัพย์  

- มีประสบการณ์ปฏิบตัิงานสอบบญัชีกบับริษัทต่างประเทศที�มีสาขาอยู่ทั�วโลกและ

สํานกังาน อีวาย อื�นในต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฝรั�งเศส เนเธอร์แลนด์ ญี�ปุ่ นและ

ไต้หวนั 

- มีประสบการณ์ปฏิบตัิงานสอบบญัชีงบการเงนิที�จดัทําขึ �นตามมาตรฐานการบญัชี

ระหว่างประเทศ (IFRS) ภายใต้การประสานงานกบั สํานกังาน อีวาย ฮ่องกง  

- ประกอบวิชาชีพตั �งแต่ปี 2537 
 

การมคีวามสัมพนัธ์หรือส่วน

ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 ไม่ม ี

 

จาํนวนปีที�เป็นผู้สอบบัญชี

ให้กับบริษัท 

1 ปี 
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3.  นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที� 

       

5313 

สํานักงานสอบบัญช ี

 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

 

ประวัตกิารศกึษา 

 

ปริญญาโท  สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

- ดํารงตําแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของสํานกังานฯมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 

- ผู้ควบคมุงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมากซึ�งครอบคลุมกิจการ

หลากหลายประเภททั �งที�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ธุรกิจต่างประเทศที�มีสาขาอยู่ทั�วโลก มีความเชี�ยวชาญอย่างยิ�งในธุรกิจการผลิตสินค้า

อปุโภคบริโภค ยานยนต์ โรงแรม และบนัเทิง 

- เป็นผู้ควบคมุงานการให้บริการเกี�ยวกบัการให้คําปรึกษาด้านการบริหารและการ

ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื�อการซื �อขายกิจการ หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ประกอบวิชาชีพตั �งแต่ปี 2537 
 

การมคีวามสัมพนัธ์หรือส่วน

ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 ไม่ม ี

 

จาํนวนปีที�เป็นผู้สอบบัญชี

ให้กับบริษัท 

1 ปี 
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         สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 5 

 

ข้อมลูของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

(ซึ�งไม่รวมกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระในปี2560) 

 

ชื�อ 
อายุ 

(ปี) 
ตําแหน่ง ที�อยู่ 

การมีส่วนได้เสียใน

วาระที�เสนอ 

1.  นางวณี   

ทศันมณเฑียร 

62 กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

337 ถนนบอนด์สตรีท 

ตําบลบางพูด อาํเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบรีุ 11120 

มีส่วนได้เสียในวาระที� 

6  (พิจารณากําหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ  

ประจําปี 2560) 

2.  นายชยัยงค์   

รัตนเจริญศิริ 

61 กรรมการบริษัท/กรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทน 
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ประวัติกรรมการอสิระ 

 

อ 

อายุ   62 ปี 

ตําแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอสิระ 

    กรรมการบริษัท 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 

ประวัติการศกึษา   

 คณุวฒุิการศกึษา  หลกัสูตร     มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี  นิติศาสตร์    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  บญัชี     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Advanced Audit Committee Program (AACP)    รุ่น 18 ปี 2558 

Financial Institutions Governance Program (FGP)    รุ่น 4 ปี 2555 

Directors Certification Program (DCP)     รุ่น 138 ปี 2553 

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น 

 - ไมมี่ - 

 

ตําแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

 - ไมมี่ - 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง  

 ช่วงเวลา   ตําแหน่ง     บริษัท 

 2553 - 2557  ที�ปรึกษาด้านยทุธศาสตร์การจดัเก็บภาษี กรมสรรพากร 

 2553 - 2557  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงั  องค์การจดัการนํ �าเสีย  

 2557 - 2557  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงั  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ 

         เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

 2554 - 2556  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงั  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาด

         กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ 

         ไทย 

1.  นางวณี  ทศันมณเฑียร 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมมี่ – 

 

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ตนเอง :          - ไม่ม ี- 

 คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :       - ไมมี่ - 

 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท     14/14  ครั �ง 

2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     4/4   ครั �ง 

3.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    2/2  ครั �ง 

4. เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นปี 2559       1/1  ครั �ง 
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อายุ   61 ปี 

ตําแหน่ง   กรรมการอสิระ 

    กรรมการบริษัท 

    กรรมการตรวจสอบ 

    ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 

ประวัติการศกึษา   

 คณุวฒุิการศกึษา  หลกัสูตร     มหาวิทยาลยั 

  ปริญญาโท   บริหาร      Scranton University, USA 

  ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Directors Certification Program (DCP)     รุ่น 58 ปี 2548 

Directors Accreditation Program (DAP)     รุ่น 34 ปี 2548 

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น       - ไมมี่ - 

 

ตําแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

 ช่วงเวลา   ตําแหน่ง     บริษัท 

 2558 – ปัจจุบนั    กรรมการอสิระ    บจก.ควิก ลิสซิ�ง  

 

ประสบการณ์ทาํงาน5 ปีย้อนหลัง  

 ช่วงเวลา   ตําแหน่ง     บริษัท 

 2541 – 2558  ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่    บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 2556 – 2556  กรรมการ     บมจ. โรซานต์ ไบโอโลจิคอล  

เทคโนโลยี 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมมี่ - 

 

 

 

2.  นายชยัยงค ์ รตันเจริญศิริ 
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การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ตนเอง :          - ไม่ม ี- 

 คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ :       - ไมมี่ - 

 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท     14/14  ครั �ง 

2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     4/4   ครั �ง 

3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    2/2  ครั �ง 

4. เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นปี 2559       1/1  ครั �ง 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 6 

ข้อบงัคบับริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30    คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ �นสุด

 ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้ นได้ไม่น้อยกว่า � ใน � ของ

จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า �� คน  ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า � ใน �� ของจํานวน

หุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จะเข้าชื�อกนัทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็

ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีนี �ให้คณะกรรมการจดัประชุม

ผู้ถือหุ้นภายใน � เดือน นบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 31   ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม 

และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ

หรือเพื�อพิจารณา รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่

น้อยกว่า � วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อย

กว่า 3 วนั  
 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที�อันเป็นที�ตั �งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื�นทั�ว

 ราชอาณาจกัร 

 

ข้อ 33    ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า �� คน และต้องมีหุ้น

นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า � ใน � ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้ นทั �งหมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้ทั �งหมด จงึจะครบองค์ประชมุ 
 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั�วโมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไม่

ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป 

ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไป

ยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า � วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั �งหลงันี �ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 
 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม  ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิ

ได้มาเข้าประชมุ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่

ไม่อาจปฏบิตัิหน้าที�ได้  ก็ให้ที�ประชมุเลือกตั �งผู้ถือหุ้นคนหนึ�งซึ�งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน 
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ข้อ 35  กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทําดงันี � 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถงึผลการดําเนินการบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที�ผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงนิกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทุนสํารอง 

(4) พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน 

(5) พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื�นๆ 

 

ข้อ �� ประธานที�ประชมุผู้ถือหุ้นมีหน้าที�ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วย การประชุม 

(ถ้ามี) และให้การประชุมดําเนินไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที�ประชมุจะมีมติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (�/�) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุให้เปลี�ยนลําดบัวาระ 
 

เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามลําดบัระเบียบวาระสําเร็จแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (�/�) 

ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทงัหมด จะขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 
 

ในกรณีที�ที�ประชุมพิจารณาเรื�องตามลําดับระเบียนวาระ และ/หรือ เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี)  และ

จําเป็นต้องเลื�อนพิจารณา ให้ที�ประชุมกําหนดที�ประชุมสถานที� วนั เวลาที�จะประชุมครั �งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง

หนังสือนัดประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วนัก่อนการ

ประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อย

กว่าสาม (�) วนัด้วย 

 

ข้อ �� คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทุน ณ วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที�ประชุมผู้

ถือหุ้น ในการประชุมสามญัประจําปีเพื�อพิจารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนนี � คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบ

บญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ �� คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี �ให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

(1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทุนที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบการตรวจสอบบญัชี

ของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

 

ข้อ �� ให้ที�ประชุมสามญัประจําปีแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัท ทุกปีในการแต่งตั �งผู้สอบ

บญัชีจะแต่ตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอกี็ได้ ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนงังาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใดๆ 

ในบริษัท ทั �งนี � บริษทัต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตามตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 
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ข้อ �� ผู้ สอบบัญชีมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ทุกครั �งที�มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไร

 ขาดทุน และปัญหาเกี�ยวกับบัญชีของบริษัท เพื�อชี �แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้ น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน

 และเอกสารของบริษัทที�ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งนั �นแก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
 

ให้ผู้สอบบญัชีมีอํานาจเข้าตรวจสอบสมดุและบญัชีและหลกัฐานอื�นใดเกี�ยวกบัรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ

หนี �สินของบริษัทได้ในเวลาทําการของบริษัท และให้มีสิทธิที�จะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้

ข้อความและคําชี �แจงอย่างใดๆ ตามที�จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีต้องทํารายงานว่าด้วย

งบดุลและบญัชี เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั �นด้วยว่างบดุลนั �นได้จัดทํา

ขึ �นโดยถกูต้องและแสดงถงึกิจการที�แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม ่

 

การมอบฉันทะเพื�อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสทิธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 32    ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้หนังสือ

มอบฉนัทะจะต้องลงวนัที�และลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 
 

หนังสือมอบฉันทะนี �จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกําหนด ณ ที�ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้า

ประชุม 

 

ข้อ  ��   ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้ นหนึ� ง (1)  หุ้ นมี เสียงหนึ�ง  (�)  เสียงและมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น นั �น ใ ห้

 ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี � 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมออกและเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง 

เท่ากนั ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี �ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ � ใน � ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ�งมาประชุม 

  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญให้แก่ผู้ถือหุ้น 

(ข) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัท อื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยวตัถุประสงค์

จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ�มหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

(ช) การปรับโครงสร้างหนี � โดยการออกหุ้นใหม่ เพื�อชําระหนี �แก่เจ้าหนี �ตามโครงการเปลี�ยนหนี �เป็นทนุ 

(ซ) กรณีอื�นใดก็ตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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คุณสมบัตกิรรมการ วิธีการเลือกตั �งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อ �� ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตั �งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี � 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อเสียงหนึ�ง 

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(3) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �น  ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งในลําดับถดัลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากนัเกินจํานวนที�พงึจะมีหรือจะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาด 

 

ข้อ �� ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั �งให้กรรมการออกจากตําแหน่ง � ใน � ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออก ใ ห้ตร งเ ป็ น

สามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัส่วน � ใน � 
 

กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �นให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการ ที� ออกต ามวาร ะนั �น

อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ �� กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงนิรางวลั เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื�น  ตามข้อบังคับหรือตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะอนุมัติซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นครั �งคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และ

นอกจากนั �นให้ได้รับเบี �ยเลี �ยง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบยีบของบริษัท 
 

ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ�งได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการในอนัที�จะ

ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ�งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที�

 เป็นอสิระตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

 

การจ่ายปันผลและจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

ข้อ 44   ห้ามมใิห้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร  ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปัน

ผลเว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบริุมสิทธิที�ข้อบงัคบัระบุไว้เป็นการอื�น เงินปันผลให้จ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั 
 

 การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ถือหุ้น 
 



55บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั �งคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที�จะ

ทําเช่นนั �น และรายงานให้ที�ประชมุทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที�ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั �งนี �ให้แจ้ง

เป็นหนงัสือไปยงัผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั �นในหนงัสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี �ยแก่บริษัท

หากการจ่ายเงินปันผลนั �นได้กระทําภายติระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด 

 

ข้อ 45   บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี  หักด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมที�ยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 7 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแจ้งผลการนบัคะแนน 

 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
 

วาระทั�วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยโดยให้นบัหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้น ซึ�งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ต้อง

ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ�ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง 

ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ�งใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบง่คะแนนเสียงใน

แต่ละวาระได้)  
 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั �น การลงคะแนนเสียง

ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้อง และไม่

ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  
 

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่

ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณี

ที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที�

เห็นสมควร 

 

วาระเลือกตั �งกรรมการ  

สําหรับวาระการเลือกตั �งกรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง 

เท่ากบัหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้น และมีวธีิการออกเสียงลงคะแนนดงันี � 

1. ในการเลือกตั �งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเลือกตั �งบุคคลที�

ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที�จะเลือกตั �งในครั �งนั �น โดยจะแบง่คะแนนเสียงไม่ได้  

2. กรณีที�บุคคลซึ�งได้รับเลือกตั �งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอนัจะทําให้เกินจํานวนกรรมการที�จะเลือกตั �งในครั �งนั �น 

ให้ประธานในที�ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี �ขาดเพื�อให้ได้จํานวนกรรมการที�จะ เลือกตั �งในครั �งนั �น 

 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานที�ประชมุจะชี �แจงรายละเอยีดวิธีการลงคะแนนให้ที�ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี � 

1. ประธานที�ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที�

ประชุมว่าผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ทําเครื�องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียง 

แล้วแต่กรณี ในบตัรลงคะแนน และให้ยกมือขึ �นเพื�อให้เจ้าหน้าที�ดําเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพื�อนําไปตรวจนบั โดยในการ
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นบัคะแนนเสียงในวาระเหล่านี � บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที�ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจํานวนเสียง

ทั �งหมด และส่วนที�เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วย 

2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ�ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียง

ของ Custodian ที�ในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสียงได้) 

3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับวาระนั �นๆ 

ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมที�ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื�อและนามสกุลให้ที�

ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครั �ง 

 

มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี �  

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที�ประชุม ในกรณีอื�นๆ ซึ�งมี

กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที�ประชุมจะเป็นไปตามที�กฎหมาย หรือข้อบงัคับนั �น

กําหนด โดยประธานในที�ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที�ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2. หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี �ขาด 

3. ผู้ ถือหุ้ นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั �น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื�อเลือกตั �ง

กรรมการ และประธานที�ประชุมอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั �นออกนอกที�

ประชุมชั�วคราวก็ได้  

4. การลงคะแนนลับอาจกระทําได้เมื�อมีผู้ถือหุ้ นในที�ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที�ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั โดย

ประธานที�ประชมุจะเป็นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที�ประชมุทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน วาระที�มีมติ

ให้ลงคะแนนลบั 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

 บริษัทจะชี �แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที�ประชมุทราบก่อนเริ�มวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ

จากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที�ประชุม

ทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ �นการประชมุ 
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