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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 1

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

บริษทั  เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 

   23 มนีาคม 2561 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น   
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
  2. รายงานประจ าปี 2560 ในรปูแบบ CD-ROM 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก  
ต าแหน่งตามวาระ 

  4. ข้อมูลผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2561 
  5. เอกสารประกอบการเข้าประชุม 

5.1 เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสอืมอบฉันทะตามที่
กรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ก าหนด 

5.2 ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
5.3 การออกเสยีงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น การนับคะแนนเสยีง และแจ้งผลการนับคะแนน 
5.4 ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

  6. แบบขอรับหนังสอืรายงานประจ าปี 2560 
  7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

 
 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ ์2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2561 บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติ้ ง 
จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัจันทรท่ี์ 23 เมษายน 2561 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส ์ สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขที่ 100 หมู่ 3 
ถ.วิภาวด-ีรังสติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของ
คณะกรรมการดงัต่อไปนี้  

วาระท่ี 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชมุเมือ่วนัพุธท่ี 26 เมษายน 2560 
 
ความเป็นมา   บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 

เมษายน 2560 และบริษัทเผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวผ่านช่องทาง Set Portal 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซด์ของบริษัทหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มกีารประชุมผู้ถอืหุ้น  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันพุธที่   26 
เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเหน็ว่ามีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ที่ประชุม
สามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 รับรอง โดยมรีายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุม  ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่1 

คะแนนเสียงส าหรบัการรบัรอง  เสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 25612

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 
 
ความเป็นมา  บริษัทได้จัดท าสรปุผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญซึ่งเกดิขึ้นใน

รอบปี 2560 รายละเอยีดดงัที่ปรากฏในรายงานประจ าปี สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 ที่ได้จัดส่ง
ไปให้แก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 41 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560  ซึ่งสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญ ซึ่งเกดิขึ้นในรอบปี 2560 เพ่ือให้ผู้ถือ
หุ้นรับทราบ 

คะแนนเสียงส าหรบัการอนุมติั  เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง

ที่มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) และตามข้อบงัคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทได้จัดท างบการเงินส าหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ

ความเห็นคณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
ส านักงาน อวีาย จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคัญ
ได้ดงันี้  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน  

            หน่วย : ลา้นบาท  

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม/ลด ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม/ลด 
งบแสดงฐานะการเงิน 
   สนิทรัพย์ 3,322.1 3,084.3 237.8 3,182.4 3,048.9 133.6 
   หนี้สนิ 1,146.2 862.7 283.5 1,036.6 830.7 205.9 
   สว่นของผู้ถอืหุ้น 2,176.0 2,221.6 -45.6 2,145.9 2,218.2 -72.3 
งบก าไรขาดทุน 
   รายได้จากการขาย 5,263.6 4,705.3 558.3 5,087.8 4,574.0 513.8 
   ก าไรส าหรับปี 608.4 781.8 -173.4 578.9 748.8 -169.9 
   ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.44 0.57 -0.13 0.42 0.54 -0.12 

โดยมีรายละเอยีดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่ง
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2  

คะแนนเสียงส าหรบัการอนุมติั เสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 3

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เพือ่จ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ 
 
ความเป็นมา   การพิจารณาจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  ตามมาตรา 116 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 45. ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปี ส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และ
มีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ซ่ึงครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มี
การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เติมอีก  

 
การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 ก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

นอกจากนี้  บริษัทมนีโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าอตัราร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงิน
ส ารองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจน ามา
ประกอบการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้  

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 578,909,620 บาท 
ดงันั้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ เป็น
จ านวนเงิน 469,200,000 บาท คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.34 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
81 ของก าไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกจิการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 
เป็นจ านวนเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จึงยังคงเหลือการ
จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นเงิน 234,600,000 บาท คิด
เป็นอตัราหุ้นละ 0.17 บาท  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้
จ่ายเงินปันผลจ านวนทั้งสิ้น 676,200,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.49 บาท  (คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 90 ของก าไรสทุธติามงบเฉพาะกจิการ) 

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธไิด้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 (Record Date)  โดยบริษัทมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 

อย่างไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยังมคีวามไม่แน่นอนและไม่อาจด าเนนิการได้
จนกว่าจะได้รับอนุมตัจิากที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
(หลังหักเงินปันผลระหว่างกาล) ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้ น 
234,600,000 บาท ตามรายละเอยีดข้างต้น 

คะแนนเสียงส าหรบัการอนุมติั  เสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ความเป็นมา   ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ก าหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุก
คร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือก
เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561  มีกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งเท่ากบัอตัราหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ดงันี้  

    ชื่อ     ต าแหน่ง 
  1.  นายอทิธพัิทธ ์   พีระเดชาพันธ ์  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
    2.  นายณชัชัชพงศ์  พีระเดชาพันธ ์  กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ 

3.  นางวณ ี  ทศันมณเฑยีร     กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทน 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึง 30 ธนัวาคม 2560 
แต่ไม่มผีู้ถอืหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการในคร้ังนี้  

ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว  ซึ่งมรีายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เหน็ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน
นี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า 
วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถ
อุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็น
กรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 5

2561 เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
ข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในคร้ังนี้) เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตเิลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายชื่อดงันี้   

   ชื่อ     ต าแหน่ง 
  1.  นายอทิธพัิทธ ์   พีระเดชาพันธ ์  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
    2.  นายณชัชัชพงศ์  พีระเดชาพันธ ์  กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ 

3.  นางวณ ี ทศันมณเฑยีร     กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ทั้งนี้  กรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ส าหรับประวัติ
และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ ระยะเวลาที่ เคยด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูล
การถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้ ง
ข้อมูลความสมัพันธข์องผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3  

คะแนนเสียงส าหรบัการอนุมติั เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดใน
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 (โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล) 

 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
ความเป็นมา    ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) ได้ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่าย
เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ได้ก าหนดให้
กรรมการมีสทิธไิด้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรปูแบบของเงินรางวัล  เบี้ยประชุม  บ าเหนจ็  
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น
จะอนุมัติซึ่งอาจจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ ์และจะก าหนดไว้เป็น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด้ และนอกจากนั้นให้ได้
เบี้ยเลี้ยง และสวัสดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบริษัท  

  ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบัภาระหน้าที่ และความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา
ค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว 
คณะกรรมการจึงเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี  2561 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
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1. คณะกรรมการบริษัท 
- คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกนิ 2,400,000 บาท
ต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน/คน) 

ปี 2561 
 (ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2560  เพิม่/ลด  

1.  ประธานกรรมการบริษัท 60,000  60,000  - 
2.  กรรมการอสิระ   30,000  30,000  - 
3.  กรรมการและกรรมการบริหาร 80,000  80,000  - 

 
- โบนัส บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฎิบัติงาน
ประจ าปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจ านวนรวมไม่เกนิ 250,000 บาทต่อ
ปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจ าปี 2559 เป็น
จ านวนรวมไม่เกนิ 400,000 บาทต่อปี (ลดลง 150,000 บาท)   

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
รวมไม่เกนิ 420,000 บาทต่อปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 
ค่าตอบแทน 

(บาท/เดือน/คน) 
ปี 2561 

 (ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2560  เพิม่/ลด  

1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000  10,000  5,000 
2.  กรรมการตรวจสอบ   10,000  5,000  5,000 

 
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- ค่าเบี้ ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ ยประชุม
เป็นรายครั้ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 
ค่าตอบแทน 

(บาท/ครั้ง/คน) 
ปี 2561 

 (ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2560  เพิม่/ลด  

1.  ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

10,000  10,000  - 

2. กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

8,000  8,000  - 

   
หมายเหตุ ส าหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการใน
ส่วนนี้  เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดอืนและโบนัสแล้ว 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตักิาร
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทรวมถึงอนุมตักิารก าหนดกรอบ
การจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท ตามรายละเอยีดข้างต้น  

คะแนนเสียงส าหรบัการอนุมติั เสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 

ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับข้อ 42 ที่ก  าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี  

  ทั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการด าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมาถึง
คุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  จากการ
พิจารณาเหน็ว่าบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอสิระ มี
มาตรฐานการท างานที่ด ีมคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏบิตัหิน้าที่ได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบกบัปริมาณงานบริษัท ส านักงาน  อวีาย จ ากดั 
มค่ีาสอบบญัชีที่มคีวามเหมาะสม   

  คณะกรรมการจึงเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  

1) แต่งตั้ งผู้ สอบบัญชีของบริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จ ากัด (มหาชน) 
ประจ าปี 2561 

    นางสาววิสสตุา  จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ 
    นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑติ    ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ 
    นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ    ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5238  

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกบัประกาศ
คณะกรรมการส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้  บริษัทที่
เป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มคีวามสมัพันธห์รือส่วน
ได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว 
ในลักษณะที่จะมผีลกระทบต่อการปฏบิัติหน้าที่อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4  
2) อนุมตัค่ิาตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจ านวน 2,020,000 บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) 
เพ่ิมขึ้น 230,000 บาท หรือ เท่ากบัร้อยละ 12.8 เมื่อเทยีบกบัค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ทั้งนี้  
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่า
เดนิทาง ค่าจัดท าเอกสาร เป็นต้น 
3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี  2561 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจ านวน 
1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจด็หมื่นบาทถ้วน) เพ่ิมขึ้น 120,000 บาท หรือ เท่ากบัร้อยละ 
12.6 เมื่อเทยีบกบัค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาโดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 25618

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่า
เดนิทาง ค่าจัดท าเอกสาร เป็นต้น 

 
ค่าสอบบญัชี 

(บาท) 
ปี 2561 

 (ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2560  เพิม่/ลด  

1.  บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ติ้ง 2,020,000 1,790,000 230,000 
2.  บริษัทย่อย* 1,070,000 950,000 120,000 
รวม 3,090,000 2,740,000 350,000 

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท ์แอนด์ แฟรนไชส ์จ ากดั, บริษัท เอน็ซีพี เทรด
ดิ้ ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั, และบริษัท เถ้าแก่น้อยน้อยแคร์ จ ากดั 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งมรีายชื่อดงัต่อไปนี้  

1. นางสาววิสสตุา  จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ 
2. นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑติ    ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ 
3. นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ    ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5238  

และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,020,000 บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวม
ไม่เกนิ 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจด็หมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอยีดข้างต้น 

คะแนนเสียงส าหรบัการอนุมติั  เสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพ่ือส่งเสริมการปฏบิตัิตาม
หลักการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2561 โดยด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตลุาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 ธนัวาคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑใ์น
เวบ็ไซต์ของบริษัทที่ http://www.taokaenoi.co.th และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรกต็าม ไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

อนึ่ง วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธเิข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และมีสทิธริับเงินปันผล (Record Date) 
คอื วันที่ 13 มนีาคม 2561 (ทั้งนี้  การให้สทิธริับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัตจิาก
ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัจนัทรท่ี์ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 
น. ณ หอ้งราชพฤกษบ์อลรูม ชั้น 2 อาคารสปอรต์คลบัเฮา้ส ์ สโมสรราชพฤกษ ์(โครงการนอรธ์ปารค์) เลขท่ี 100 หมู่ 3 
ถนนวิภาวดี-รงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบยีน เพ่ือเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นตั้งแต่เวลา 08.00 น.  

อนึ่งเพ่ือความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้   โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก 
หรือ แบบ ข หรือแบบ ค ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5.1 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข 
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หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณผีู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น) ได้จาก http://www.taokaenoi.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น  

เพ่ือเป็นการรักษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ
มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบ
อ านาจแบบ ข ให้กรรมการอสิระของบริษัท โดยบริษัทมกีรรมการอสิระที่ไม่ได้ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ดงันี้   

1) นายยุทธ  วรฉัตรธาร 
2) นายชัยยงค ์  รัตนเจริญศิริ 

ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5.4 
ทั้งนี้  ขอความร่วมมอืจากท่านโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก  าหนดมายังบริษัท

ล่วงหน้าเพ่ือให้บริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนังสือ
มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบยีนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นด้วย 
 

       ขอแสดงความนับถอื 

 
 

(นายอทิธพัิทธ ์ พีระเดชาพันธ)์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

       บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเวบ็ไซต์ของบริษัท (http://www.taokaenoi.co.th) และ
สามารถส่งค าถามเพ่ือสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามช่องทางดงันี้  

E-mail address:    ir@taokaenoi.co.th  
ทางไปรษณยี์:   ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ ์ 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ติ้ง จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
11120  

โทรสาร:     0 2984 0118  
โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการตดิต่อได้อย่างชัดเจนเพ่ือบริษัทจะตดิต่อกลับได้  

2. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะและหนังสอืมอบฉันทะตามที่
กรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสยีง 
และแจ้งผลนับคะแนน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5.1 และสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5.3 โดยบริษัทจะ
ด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้นปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5.2  

3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2560 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือ
รายงานประจ าปี 2560” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6 

  สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท่ี้ :   นายคู่สรูย์  รัตนะพร    
ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ ์
E-mail address:  ir@taokaenoi.co.th 

      โทรศัพท ์ 0 2984 0666 ต่อ 315   
โทรสาร    0 2984 0118 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

บริษทั  เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานท่ี ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00  น. ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้น 
ถนนวิภาวดรัีงสติ เขตหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร  

เร่ิมการประชมุ 

ก่อนเร่ิมการประชุม ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ชี้แจงวิธกีารลงคะแนนเสยีง และแนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ที่
ประชุมได้รับทราบ 

ฝ่ายจัดการดูแลการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนเร่ืองสทิธิ
ของผู้ถอืหุ้นโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นมสีทิธเิสนอเพ่ิมวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มคุีณสมบตัเิหมาะสมเพ่ือ
เข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.taokaenoi.co.th รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 10 
กุมภาพันธ ์2560 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้  บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเวบ็ไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 
2560 เป็นต้นมา เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นได้มเีวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ชี้แจงเรื่องการออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงในวาระต่างๆ ดงันี้   

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน หุ้น 1 หุ้น จะมเีสยีง 1 เสยีง โดยการลงมตเิป็นดงันี้  

 วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมตทิี่ประชุมด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระที่ 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 วาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 

2.  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้เรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้ในกรณีที่ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระนั้นๆ 

 โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ไปรับบัตร
ลงคะแนนโดยจะได้น าคะแนนไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงไปหักออกจากจ านวนเสยีงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธท์ี่ได้
จะเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ด้วยในวาระนั้นๆ 

ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่จะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผู้ถอืหุ้น เพ่ือรวบรวมความเหน็ ทั้งเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
และงดออกเสยีง เพ่ือให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

เอกสารหมายเลข 1
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3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทได้ท าการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อย
แล้ว ดงันั้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสยีง ลงคะแนนอกี 

4. หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาและภายหลังเท่านั้น 

5. ส าหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม 
เพ่ือให้มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามหลักการที่ดใีนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

6. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นระบบ Barcode และได้แต่งตั้งให้บริษัท กุดั่น แอนด์พาร์ทเนอร์ส 
จ ากดั เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย และข้อบังคบัของบริษัท และบริษัทได้เรียนเชิญผู้ถอืหุ้นเป็นตัวแทนสงัเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนในคร้ัง
นี้ ด้วย แต่ไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดแสดงความประสงคม์าเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน 

7.  หากผู้ถอืหุ้นท่านใดสนใจจะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้ แจงเพ่ิมเตมิในประเดน็ใด ขอให้ท่าน
แจ้งชื่อ นามสกุล เพ่ือบนัทกึในวาระการประชุม 

โดยผู้ถอืหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการน าเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้วกไ็ด้ และขอให้ผู้ถอืหุ้นใช้
ไมโครโฟนที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้เพ่ือความชัดเจนของค าถาม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเตม็ที่ 
แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัระเบยีบวาระที่ประชุมนั้นๆ เพ่ือไม่ให้เสยีเวลาของผู้ถอืหุ้นท่านอื่น 

จากนั้นฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้แนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดงันี้  

คณะกรรมการบริษัท จ านวน 8 ท่าน 
1. คุณยุทธ วรฉัตรธาร  

ประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. คุณวณ ีทศันมณเฑยีร  
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. คุณชัยยงค ์รัตนเจริญศิริ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. คุณสมบุญ ประสทิธิ์จูตระกูล  
กรรมการบริษทั/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. คุณอทิธพัิทธ ์พีระเดชาพันธ ์
กรรมการบริษทั/ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

6. คุณอรพัทธ ์พีระเดชาพันธ ์  
กรรมการบริษทั/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง/ กรรมการผูจ้ดัการสายงานต่างประเทศ 
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7. คุณณชัชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ ์
กรรมการบริษทั/ กรรมการผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุนธุรกิจ 

8. คุณพรธรีา รงคะศิริพันธ ์  
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหารความเสีย่ง/ ผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

หมายเหต ุ สดัส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 ผู้บริหารของบริษัท 
1. คุณจิระพงษ์ สนัตภิิรมย์กุล  

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงิน 

2. คุณบุญชัย โควพานิช  
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏิบติัการ 

 ผู้สอบบญัชี 
คุณวิสสตุา  จริยธนากร  

 ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่3853 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
คุณเอกชัย โชตพิิทยสนุนท ์  

 บริษทั กดุัน่ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 15 
มนีาคม 2560 เป็นวันที่ประกาศปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นของผู้มีสทิธเิข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 ปรากฏว่ามี
ผู้ถอืหุ้นวันที่ปิดสมุดทะเบยีน 9,306 ราย จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,380 ล้านหุ้น และในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 72 ราย คิดเป็นจ านวนทั้งหมด 507,740,118 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบ
ฉันทะมา 273 ราย คิดเป็น 450,155,349 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุม 345 ราย เป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 957,895,467 หุ้น คิดเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 69.4127 จากจ านวน
หุ้นทั้งหมด 1,380 ล้านหุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 33 ของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 และด าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุม ดงันี้  

วาระท่ี 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชมุเมือ่วนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2559 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันองัคารที่ 19 เมษายน 2559 ที่
ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บนเวบ็ไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน รายละเอียดของรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสอืเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถอืหุ้นแล้ว ทั้งนี้  คณะกรรมการเหน็ว่าได้มกีาร
บันทกึรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2559 
ดงักล่าว  

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256114

เมื่อปรากฏว่าไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามค าถามใดๆ ประธาน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมต ิ

มติท่ีประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรับรองรายงาน
การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันองัคารที่ 19 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้   

  เหน็ด้วย      1,047,281,369  เสยีง คดิเป็นร้อยละ  100 
  ไม่เหน็ด้วย          0   เสยีง คดิเป็นร้อยละ       0 
  งดออกเสยีง         0   เสยีง คดิเป็นร้อยละ       0 
  บตัรเสยี          0   เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 
 

วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่าข้อมูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 ได้สรปุในรายงานประจ าปี ที่ได้ส่งไป
พร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นแล้ว ในการนี้  ประธานฯ ขอให้คุณจิระพงษ์ สนัตภิิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงิน ชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 ต่อที่ประชุม  

คุณจิระพงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมยีอดขายสงูสดุตั้งแต่เปิดบริษัทมา กล่าวคอื 4,705 ล้านบาท 
ซึ่งหากเปรียบเทยีบกบัยอดขายในปี 2559 บริษัทมยีอดขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 34 เนื่องจากตลาดในประเทศไทยที่โตขึ้นคดิเป็นร้อยละ 
15 และตลาดต่างประเทศโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 52  สดัส่วนยอดขายในประเทศไทยและยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 41 และ 
59 ตามล าดับ ในส่วนของก าไร บริษัทมกี าไรสงูสดุตั้งแต่เปิดบริษัทมาเช่นกนั กล่าวคอื มีก าไร 782 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 16.6 
ของยอดขาย ซึ่งหากเปรียบเทยีบปีต่อปีกค็ือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 97 สาเหตุหลักกค็ือบริษัทมีสดัส่วนการขายไปต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยที่การขายในตลาดต่างประเทศนั้นจะมีอัตราก าไรมากกว่าการขายในประเทศไทย เนื่องจากการขายประเทศไทยนั้น บริษัท
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ต่างจากการขายในตลาดต่างประเทศซึ่งผู้จัดจ าหน่ายจะรับภาระค่าใช้จ่ายขาย
และการตลาด โดยบริษัทจะเข้าไปรับภาระบางส่วน ท าให้บริษัทมค่ีาใช้จ่ายในการขายและการตลาดส าหรับตลาดในประเทศมากกว่า  

หากพิจารณาถึงยอดขายในแต่ละประเทศจะพบว่าส่วนแบ่งของยอดขายในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ  41 ในขณะที่
ยอดขายในต่างประเทศคดิเป็นร้อยละ 59 โดยมยีอดขายในประเทศจีนถงึร้อยละ 37 ดงันั้นประเทศจีนยังคงเป็นเป้าหมายหลักของ
บริษัท ที่มีศักยภาพในการเตบิโตมาก ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ เนื่องจาก
ประเทศเวียดนามนั้น มีการเติบโตของประชากรโดยรวมและของกลุ่มชนชั้นกลางสูงขึ้ น ท าให้อัตราการเติบโตของยอดขายใน
ประเทศเวียดนามสงูขึ้นทุกปี ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทขายสนิค้าส่งออกไปยังเขตชุมชนของคนเอเซียในเมอืงต่างๆ เช่น  
ไชน่าทาวน์ , ไทยทาวน์ ยังไม่ได้เข้าไปในตลาดหลักที่ เป็น Main Stream ทั้ งนี้  บริษัทจะท าการศึกษาและลงทุนตลาดใน
สหรัฐอเมริกา โดยจะบรรจุลงในแผนกลยุทธข์องบริษัทในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ส าหรับตลาดในประเทศ บริษัทยังคงมสี่วนแบ่งทาง
การตลาดเป็นอนัดับที่หนึ่ง อยู่ที่ร้อยละ 66 ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายในประเทศจีน บริษัทน าสินค้าไปจัดจ าหน่ายในช่องทาง
ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ (1 )  Modern trade เช่น Carrefour, Walmart, Lawson เป็นต้น – สัดส่วนการขายใน
ช่องทางนี้ อยู่ที่ร้อยละ 30 โดยได้เข้าไปวางใน Modern Trade Outlet อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจ านวน Outlet ทั้งหมด ซึ่ง 
Outlet ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 50,000 แห่ง ทั้งนี้  ในส่วนของร้อยละ 80 ที่เหลือนั้น บริษัทพยายามที่จะเข้าไปเติมเตม็ในส่วน
ดงักล่าว (2)  Traditional trade ได้แก่ ร้านตัวแทนจ าหน่าย ร้านขายของช า ร้านโชห่วยต่างๆ – สนิค้าของบริษัทวางขายในสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 40 และ)3( Online trade เช่น T-mall, Taobao, Alibaba เป็นต้น – ส่วนนี้บริษัทไม่ได้บริหารจัดการเอง คนที่มา
เปิดร้านขายของในออนไลน์จะซื้อสนิค้าผ่านตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ หรือซื้อสนิค้าจากร้านค้าในประเทศไทยไปขายออนไลน์ 
ซึ่งบริษัทได้วางกลยุทธส์ าหรับปีนี้ ว่าจะเปิด official online account ที่ประเทศจีนด้วย  ในส่วนของตลาดในประเทศอนิโดนีเซียนั้น 
เคยเป็นตลาดที่ท ารายได้ให้แก่บริษัทเป็นอันดับที่หนึ่ง ในช่วงก่อนที่จะเปิดตลาดไปยังประเทศจีน แต่ในช่วงปี 2557-2558 
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ประเทศอนิโดนีเซียมกีารเปล่ียนแปลงรัฐบาล ส่งผลให้เกดิอปุสรรคทางการค้า สนิค้าถูกกกัที่ท่าเรือ ท าให้สนิค้าขาดตลาดเป็นเวลา 
3-4 เดอืน ส่งผลถงึยอดขายในประเทศอนิโดนีเซียลดลง ซึ่งปัจจุบนับริษัทมกีารวางแผนเพ่ือให้ยอดขายกลับมา ส่วนที่เป็นจุดแขง็
ของตลาดอินโดนีเซียคือบริษัทได้จดทะเบียน Halal food ของประเทศอนิโดนีเซียแล้ว ท าให้สนิค้าสามารถเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม
ประเทศมุสลิมได้มากขึ้น 

หากพิจารณาถึงยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์ ยอดขายของบริษัทเติบโตจากผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ )1( สาหร่ายทอด 
)2( สาหร่ายย่าง )3( สาหร่ายเทมปุระ และ )4( สาหร่ายอบ  บริษัทเป็นเจ้าของส่วนแบ่งการตลาดอันดับที่หนึ่งในผลิตภัณฑ์
สาหร่ายทอดและสาหร่ายย่าง ในส่วนของสาหร่ายอบนั้น ปัจจุบันประเทศเกาหลียังคงมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด อย่างไรกต็าม 
บริษัทมคีวามมุ่งมั่นที่จะตีตลาดสาหร่ายอบมากขึ้น โดยได้มีการลงทุนสร้างสายการผลิตสาหร่ายอบเพ่ิมขึ้นที่โรงงานแห่งใหม่ที่โรจ
นะ  ซึ่งในขณะนี้ โรงงานโรจนะได้มีการก่อสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2560 โรงงานใหม่นี้ จะเน้นใช้เครื่องจักร
อตัโนมตัิมากขึ้น ในช่วงเริ่มต้นจะเป็นช่วงทดสอบเครื่องจักร ยังไม่ได้ด าเนินการผลิตเตม็รปูแบบ อย่างไรกต็ามคาดว่าบริษัทน่าจะ
เปิดด าเนินการโรงงานใหม่ได้อย่างเตม็รปูแบบในไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะท าให้บริษัทมกี าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นอกี 6,000 ตนั รวมกบัก าลัง
การผลิตเดิมของบริษัทอีก 6,000 ตัน บริษัทจะมีก าลังการผลิตทั้งหมด 12,000 ตัน ทั้งนี้ โรงงานใหม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน )Board of Investment: BOI) โดยได้รับสทิธปิระโยชน์ยกเว้นด้านภาษีเงินได้นิตบุิคคล 7 ปี  

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม  

ไม่มีผู้ถอืหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัผลการด าเนินการของบริษัทในปี 2559 และเนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระรับทราบ จึง
ไม่ต้องมกีารลงมต ิ

 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ . 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม( และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทได้จัดท างบการเงินส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 
2559 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดัและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยประธานฯ ขอให้คุณจิระพงษ์ สนัตภิิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้ แจงสรปุรายละเอยีดในงบการเงิน
ให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้ แจงงบการเงินประจ าปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึ่งเป็นงบการเงินรวมของบริษัทต่อที่ประชุม ดงัต่อไปนี้   

ส าหรับงบก าไรขาดทุน บริษัทมียอดขายและผลก าไรสงูสดุ กล่าวคือมีรายได้จากการขาย 4,705.3 ล้านบาท โดยมีก าไร
ขั้นต้นอยู่ที่ 1,686.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 ส่วนค่าใช้จ่ายการขายอยู่ที่ร้อยละ 10.0 จะเห็นได้ว่าบริษัทควบคุม
ค่าใช้จ่ายในเรื่องการขายและการตลาดได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 15.1 ของ
ยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารอยู่ที่ 255.0 ล้านบาท เป็นในส่วนของเงินเดอืน และค่าใช้จ่ายในส่วนของหน่วยงานสนบัสนุน
ธรุกจิ บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน )Operating Margin) อยู่ที่ร้อยละ 20.4 หรือคดิเป็น 960.6 ล้านบาท ขณะเดยีวกนับริษัทมี
รายได้อื่นๆ ในปี 2559 จ านวน 24.0 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักกค็อืดอกเบี้ยรับจากเงินที่บริษัทได้มาจากการออกและเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชนทั่วไป )IPO( และจากเงินสดที่บริษัทได้ส ารองไว้ส าหรับการใช้จ่ายในการสร้างโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะไป
ลงทุน โดยการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน หรือการลงทุนในตลาดเงิน )Money Market(  บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 
6.5 ล้านบาทและในปี 2559 บริษัทเสยีภาษีเงินได้นิตบุิคคลสงูที่สดุจ านวน 197.3 ล้านบาท มกี าไรสทุธ ิ781.8 ล้านบาท  
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ในส่วนของงบดุล บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวนทั้งสิ้น 3,084.3 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 
2,107.2 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 977.1 ล้านบาท ได้แก่ สนิทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) จ านวน 921.8 ล้าน
บาท และที่เหลือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เช่น เงินมัดจ าเครื่องจักร เป็นต้น บริษัทมีหนี้ สนิรวมทั้งหมด 862.7 ล้านบาท 
แบ่งออกเป็นหนี้สนิหมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่นจ านวน 854.0 ล้านบาท และหนี้สนิไม่หมุนเวียนจ านวน 8.7 ล้าน
บาท หากเปรียบเทยีบกบัปี 2558 บริษัทมหีนี้สนิไม่หมุนเวียนจ านวน 119.0 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ หนี้สนิเงินกู้ระยะยาวที่บริษัทกู้จาก
ธนาคารกรงุศรีอยุธยาเพ่ือสร้างโรงงาน และเมื่อบริษัทได้เงินจาก IPO แล้วกไ็ด้ช าระหนี้ตรงส่วนนี้  ท าให้ในปีนี้หนี้สนิไม่หมุนเวียน
ลดลงเหลือ 8.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส ารองเงินเพ่ือเป็นผลประโยชน์ของพนักงาน ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมี
เพ่ิมขึ้นจาก 1,843.9 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 2,221.6 ล้านบาท  

ในแง่ของอตัราส่วนทางการเงิน ตัวแรกคอืลูกหนี้  บริษัทก าหนดจ านวนวันในการเกบ็เงินจากลูกหนี้  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
คอื )1( ลูกหนี้ ในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้ อ เช่น 7-11, เทสโก้, บิ๊กซี เพราะฉะนั้นเงื่อนไขใน
การจ่ายเงินกต้็องยึดตามมาตรฐานที่บริษัทดงักล่าววางไว้กค็อื 60 วัน ดงันั้น จ านวนวันในการเรียกเกบ็เงินจะอยู่ที่ประมาณ 71 วัน 
ซึ่งเมื่อเทยีบกบัปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 78 วัน จะต่างกันประมาณ 7 วัน และ )2( ลูกหนี้ ต่างประเทศ ซ่ึงตลาดต่างประเทศแห่ง
ใหญ่คอืประเทศจีน ในการส่งออกสนิค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทจะขายเป็น COD (Cash on Delivery) อย่างไรกต็าม บางประเทศ 
เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน บริษัทขายให้แก่ผู้แทนจ าหน่ายที่เป็นบริษัทข้ามชาต ิซึ่งต้องมกีารให้เครดติ ท าให้จ านวนวันในการเรียกเกบ็เงิน
ของลูกหนี้ ต่างประเทศอยู่ที่ 13 วัน  ส าหรับสนิค้าส าเรจ็รูปที่บริษัทผลิตไว้เพ่ือขายในประเทศนั้น บริษัทมีนโยบายที่เกบ็เป็นสนิค้า
ส าเรจ็รูปไม่เกนิ 7 วัน ซึ่งปี 2559 จะอยู่ที่ 5 วัน ส่วนสนิค้าที่ส่งออกไปขายในต่างประเทศจะเป็นการผลิตตามค าสั่งซื้ อ (Made to 
Order) จึงไม่มีการเกบ็รักษาสินค้าคงเหลือ ส าหรับสินค้าคงเหลืออื่นๆ ได้แก่ วัตถุดิบ )ตัวหลักคือสาหร่าย ซ่ึงน าเข้าจาก
ต่างประเทศทั้งหมด( หรือบรรจุภัณฑ์ บริษัทจะเกบ็รักษาอยู่ที่ 40 วัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ปัจจุบันบริษัทมีสาหร่ายพอใช้ 4-6 
เดอืน บริษัทจึงมั่นใจว่าหากเกดิเหตใุดๆ ขึ้น บริษัทจะมวีัตถุดบิเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตได้มากถงึ 6 เดอืน ส่วนจ านวนวันในการ
จ่ายเงินเจ้าหนี้  จาก 37 วันเหลือ 34 วัน ส่วนนี้ตวัหลักเป็นค่าสาหร่าย ซึ่งบริษัทได้รับเงื่อนไขส่วนลดเงินสดจากทางผู้ขาย 

ส่วนของอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน ปัจจุบนัอยู่ที่ 0.43 เท่า เมื่อเทยีบกบัตอน IPO ซึ่งอยู่ที่ 2.9 เท่า 

 นอกจากนี้ประธานชี้แจงเพ่ิมเตมิว่า งบการเงินดงักล่าวได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้ว 

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม 

คุณชาลี กือเย็น ผูร้บัมอบฉนัทะจากบริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ถามว่าในหนึ่งปีบริษัทน าเข้า
สาหร่ายจากประเทศเกาหลีทั้งหมดประมาณกี่ตนั และอตัราเตบิโตของราคาสาหร่ายดงักล่าวจะมผีลต่อก าไรขั้นต้นของบริษัทหรือไม่
อย่างไร ในปีนี้ ปริมาณการผลิตสาหร่ายของประเทศจีนน้อยกว่าปีก่อนหน้า ส่งผลให้ราคาสาหร่ายของประเทศจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ
เท่าไร หากเปรียบเทยีบกบัราคาสาหร่ายของประเทศเกาหลี  

คุณจิระพงษ์ สนัตภิิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้ แจงว่า บริษัทมไิด้ค านวณปริมาณตนัของสาหร่ายที่น าเข้าเป็น
ตัวเลขชัดเจน แต่บริษัทใช้สาหร่ายประมาณ 8-9 ล้านแพ็คในการด าเนินงานปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะน าเข้าจากประเทศ
เกาหลี โดยราคาที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลกระทบต่อก าไรขั้นต้นของบริษัท อย่างไรกต็าม บริษัทจะพยายามรักษาระดบัอตัราก าไร
ขั้นต้นให้อยู่ที่ร้อยละ 35-36  ในกรณีที่ราคาสาหร่ายเพ่ิมขึ้น ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ด าเนินการเจรจาต่อรองราคากับ
ผู้ขาย โดยเสนอให้มสี่วนลดเงินสด เนื่องจากบริษัทมเีงินสดส่วนเกนิ บริษัทจึงได้รับผลกระทบไม่มากนักจากราคาสาหร่าย
ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทยีบกบัผู้ประกอบการรายอื่น นอกจากนี้แล้ว ทางทมีบริหารยังมโีครงการประหยัดต้นทุนกล่าวคือ พยายาม
หาผู้ขายหลายๆ แห่งซึ่งสามารถน าเสนอสาหร่าย และวัตถุดิบอื่นๆ เช่นบรรจุภัณฑ ์น า้มนั ผงปรงุ ในราคาที่เหมาะสม ใน
ส่วนของสาหร่ายในประเทศจีนนั้น ยังมกีารผลิตไม่มากเท่าไหร่ท าให้ราคาสาหร่ายจีนค่อนข้างสงู แต่บริษัทน าเข้าสาหร่าย
จากประเทศเกาหลีเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทพยายามเจรจาต่อรองรักษาระดบัราคาไม่ให้เพ่ิมขึ้น  
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เมื่อปรากฏว่าไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามค าถามใดๆ เพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมต ิ

มติท่ีประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมตเิป็นเอกฉันทจ์ากผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตังิบการเงนิ
ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถงึได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี้   

                       เหน็ด้วย      1,125,479,890  เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เหน็ด้วย        0   เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 
  งดออกเสยีง         0   เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 
                       บตัรเสยี         0    เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 
 

วาระท่ี 4  อนุมติัการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเนือ่งจากบริษทัมีทุนส ารองตาม
กฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 )และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ( มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 45 
ก าหนดให้บริษัทจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม(ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน   

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมทุีนจดทะเบยีนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมกีารจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย
เป็นจ านวน 34,500,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบงัคับของบริษัทแล้ว 
ดงันั้นบริษัทจึงไม่มกีารจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเตมิอกีในปี 2560  

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกจิการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 748,773,598 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 เป็นจ านวนเงิน 676,200,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.49 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 ของก าไรส าหรับปีตามงบ
การเงินเฉพาะกจิการ  

ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งก าหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าอตัราร้อยละ 40 ของ
ก าไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกจิการภายหลังจากหักภาษีและเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น )ถ้าม(ี ในการนี้  บริษัท
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กนัยายน 2559 เป็นจ านวนเงิน 262,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 
0.19 บาท จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายนี้ ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทรวมเป็นเงนิ 414,000,000 บาท คดิเป็นอตัราหุ้น
ละ 0.30 บาท 

 ทั้งนี้  บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถอืหุ้น เฉพาะ
ผู้มสีทิธไิด้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้มสีทิธไิด้รับเงินปันผลในวันองัคารที่ 14 
มนีาคม 2560 (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบยีนรวบรวมรายชื่อ เพ่ือสทิธรัิบเงินปันผลในวันพุธที่ 15 มนีาคม 2560 โดยมี
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560  

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มผีู้ถอืหุ้นซักถามค าถามใดๆ เพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมต ิ
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มติท่ีประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมตเิป็นเอกฉันทจ์ากผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิไม่จัดสรร
เงินก าไรสทุธปิระจ าปี 2559 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมทุีนส ารองตามกฎหมายครบร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบยีนแล้ว และอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสยีงดงันี้   

  เหน็ด้วย     1,125,480,890  เสยีง คดิเป็นร้อยละ  100 
  ไม่เหน็ด้วย        0   เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 
  งดออกเสยีง       100   เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 
                       บตัรเสยี         0    เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 
 

วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 )และที่แก้ไขเพ่ิมเติม( มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบยีนบริษัทนั้นให้จับสลากกนั ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560  มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน จากจ านวน
กรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากบัอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด คอื 

1. คุณยุทธ วรฉัตรธาร  
ประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. คุณอรพัทธ ์พีระเดชาพันธ ์  
กรรมการบริษทั/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. คุณพรธรีา รงคะศิริพันธ ์  
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ใน
ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2559 ถงึ 10 กุมภาพันธ ์2560 แต่ไม่มผู้ีถอืหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการ
ในคร้ังนี้  

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 )และที่แก้ไขเพ่ิมเติม( และหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณแ์ละ
ประวัติการท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองค์กร สามารถ
อทุศิเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบริษัท ทั้งนี้   กรรมการรายเดมิทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
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ส าหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถอืหุ้นในบริษัทข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสมัพันธข์องผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นแล้วพร้อมหนังสอืนัดประชุม  

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามค าถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมต ิ

มติท่ีประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
เลือกตั้ง นายยุทธ วรฉัตรธาร, นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ,์ และนางสาวพรธรีา รงคะศิริพันธ์ กรรมการที่
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีหนึ่งวาระโดยมรีายละเอยีดดงันี้   

            1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 
   เหน็ด้วย    1,120,238,790 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.5320  
      ไม่เหน็ด้วย          5,267,100 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.4679 
   งดออกเสยีง         0  เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 
                         บตัรเสยี         0   เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 

                       2.  นางสาวอรพัทธ ์พีระเดชาพันธ ์
   เหน็ด้วย     1,105,011,990 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 98.1791 
   ไม่เหน็ด้วย         20,493,900 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 1.8208 
   งดออกเสยีง         0  เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 
                        บตัรเสยี         0   เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 

                       3. นางสาวพรธรีา รงคะศิริพันธ ์
   เหน็ด้วย  1,125,504,690  เสยีง คดิเป็นร้อยละ    111  
   ไม่เหน็ด้วย      0  เสยีง คดิเป็นร้อยละ       0 
   งดออกเสยีง                1,200  เสยีง คดิเป็นร้อยละ       0 
                                 บตัรเสยี      0   เสยีง คดิเป็นร้อยละ       0 
 

วาระท่ี 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 

 ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุม 
เพ่ือพิจารณา  

 คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 )รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม( ได้ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด
ให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16  ได้ก าหนดให้กรรมการมสีทิธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ ของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บ าเหนจ็ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น 
ตามข้อบังคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะอนุมตัิซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ ์และจะก าหนดไว้เป็น
ครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการต่างๆ 
ตามระเบยีบของบริษัท   
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 ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบัภาระหน้าที่ และความรับผดิชอบ
ที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทยีบอ้างองิอตัราค่าตอบแทน จากธรุกจิที่มขีนาด
ใกล้เคียงกบับริษัทในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 3,000,000 
บาท โดยมรีายละเอยีดของค่าตอบแทนดงันี้  

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจ านวนรวมไม่เกนิ 2,400,000 บาทต่อปี 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน/คน) 

ปี 2560 

1. ประธานกรรมการบริษัท 60,000 
2. กรรมการอสิระ 30,000 
3. กรรมการ 80,000 

 

1.2 โบนัส เงินโบนัสจากผลการปฏบิัติงานประจ าปี 2559 เป็นจ านวนรวมไม่เกนิ 400,000 บาทต่อปี โดยให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนรายเดอืน จ านวนรวมไม่เกนิ 240,000 บาทต่อปี  
ค่าตอบแทน 

(บาท/เดือน/คน) 
ปี 2560 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 
2. กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : ค่าเบี้ยประชุม 

ค่าตอบแทน 
(บาท/ครั้ง/คน) 

ปี 2560 

1. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 
2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 8,000 

 
ทั้งนี้ ส  าหรับกรรมการที่เป็นผู้ปฏบิัติงานเตม็เวลาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้  เนื่องจากได้รับผลตอบแทน

เป็นเงินเดอืนและโบนัสแล้ว 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม 

คุณแกว่น สีตะธนี ผูถ้อืหุน้ ถามว่าเหตใุดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจึงมากกว่าประธานกรรมการบริษัท 

ประธานฯ ชี้ แจงว่าเนื่องจากกรรมการบริษัทท่านนี้ เป็นผู้มีประสบการณ์มากในด้านการตลาดและการขาย และเคยด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท ดีเคเอสเอช )ประเทศไทย( จ ากดั ซึ่งบริษัทต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์เข้า
มาให้ค าแนะน ากับผู้บริหารในด้านการขายและการตลาดจึงได้แต่งตั้งกรรมการท่านนี้ เป็นที่ปรึกษา ดังนั้น บริษัทจึง
พิจารณาให้ค่าตอบแทนมากกว่าปกติ 
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เมื่อปรากฏว่าไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามค าถามใดๆ เพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมต ิ

มติท่ีประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่ง
มาประชุม ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้   

  เหน็ด้วย  1,124,517,690  เสยีง คดิเป็นร้อยละ   99 .9221 
  ไม่เหน็ด้วย           807,000  เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0.0717 
  งดออกเสยีง                1,200  เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0.0001 
                       บตัรเสยี                0        เสยีง คดิเป็นร้อยละ      0 

 

วาระท่ี 7 อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560   

ประธานฯ ขอให้ คุณวณ ีทศันมณเฑยีร ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

คุณวณี  ทัศนมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ . 2535 (รวมทั้งที่มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ( และข้อบงัคบั ข้อ 42 ที่ก  าหนดให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น
สามญัประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการด าเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมาถงึคุณสมบตัแิละประสบการณก์ารท างาน
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความ
เป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทยีบกบัปริมาณงาน บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั มค่ีาสอบบญัชีที่มคีวามเหมาะสม  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2560 และมีมติให้
เสนอที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมตัแิต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนุมตัค่ิาสอบบญัชี ดงันี้    

1(  แต่งตั้งผู้สอบบญัชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ติ้ง จ ากดั )มหาชน( ประจ าปี 2560  

  นางสาววิสสตุา  จริยธนากร    ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ 

นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ       ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ 

นางสาวมณ ี รัตนบรรณกจิ      ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5313   

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมผีลกระทบต่อการปฏบิัตหิน้าที่
อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2560 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสอืนัด
ประชุม  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256122

2(  อนุมตัค่ิาสอบบญัชีงบการเงิน ประจ าปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงิน
รวม เป็นเงินจ านวน 1,790,000 บาท )เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานประจ าปีของบริษัท( ทั้งนี้  ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น 
ค่าเดนิทาง ค่าจัดท าเอกสาร เป็นต้น  

3(  รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2560 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท ์แอนด ์
แฟรนไชส์ จ ากัด, บริษัท เอน็ซีพี เทรดดิ้ ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด และบริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้  จ ากัด เป็นเงินจ านวน 
950,000 บาท )เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.3( โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบ
บญัชี ทั้งนี้  ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเดนิทาง ค่าจัดท าเอกสาร เป็นต้น  

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามค าถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมต ิ

มติท่ีประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้   

  เหน็ด้วย   1,120,171,190  เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.5253  
                       ไม่เหน็ด้วย         5,342,500  เสยีง คดิเป็นร้อยละ   0.4746 
  งดออกเสยีง     1,200  เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 
                       บตัรเสยี           0       เสยีง คดิเป็นร้อยละ    0 

 

วาระท่ี 8  อ่ืนๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กบัผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก  าหนดไว้ในหนังสอืเชิญประชุม หรือสอบถาม
ค าถามหรือข้อสงสยัใดๆ  

ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกี่ยวกบัการเย่ียมชมโรงงาน 

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้ แจงว่า บริษัทจะเปิดให้เย่ียมชมโรงงานแห่งใหม่ที่นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ ที่เพ่ิงสร้างเสรจ็และเร่ิมเปิดด าเนินการบางส่วนในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการจัดระบบ และคาดว่าจะเสรจ็สมบูรณป์ระมาณไตรมาส 3  

คุณพงศศ์กัด์ิ ธรรมธชัอารี ผูถ้ือหุน้ เสนอแนะกรรมการ 2 เร่ือง ได้แก่ )1( เสนอให้พิจารณาการควบคุมความเสี่ยงในการจัดหา
วัตถุดบิ และ )2( เสนอให้พิจารณาตั้งโรงงานในประเทศจีน 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ และชี้ แจงว่าทั้ง 2 แนวทางเป็นแนวทางที่ดีและบริษัทได้ตระหนักถึง โดย
บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา ในการนี้  คุณอิทธพัิทธ ์พีระเดชาพันธ ์ชี้ แจงเพ่ิมเติมว่า เร่ืองที่ 1 ความเสี่ยงในการจัดหา
วัตถุดิบ ปัจจุบันนี้  บริษัทมีสัญญากบัทางด้านผู้ขายอยู่หลายราย ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็
ตาม บริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบเนื่องจากบริษัทใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นสาหร่ายน าเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งหมด ค่อนข้างมคีวามเสี่ยงสงู ในการนี้  บริษัทพยายามอย่างเตม็ที่ที่จะหาทางขจัดหรือบรรเทาความเสี่ยงให้ได้มากที่สดุ 
เร่ืองที่ 2 การตั้งโรงงานในประเทศจีน เป็นเร่ืองที่จะต้องพิจารณาศึกษาให้รอบด้าน เพราะมอีปุสรรคค่อนข้างมาก อย่างไร



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 23

กต็าม บริษัทมีแนวทางที่จะหาหุ้นส่วนทางธุรกจิในประเทศจีน เพ่ือลงทุนร่วมกนั หรืออาจจะตั้งโรงงานร่วมกนัในอนาคต 
ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงได้เช่นกนั 

คุณธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผูถ้อืหุน้ เสนอแนะในฐานะผู้บริโภคให้บริษัทผลิตสาหร่ายส าหรับเดก็โดยลดในเรื่องของความเคม็และ
ผงชูรส 

คุณอทิธพัิทธ ์พีระเดชาพันธ ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้ แจงว่า ปัจจุบันบริษัทได้ขยายรูปแบบผลิตภัณฑส์าหร่ายส าหรับ
เดก็และครอบครัว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑท์ี่ลดการใช้ผงปรงุรสและโซเดยีมลง ซึ่งได้ออกวางจ าหน่ายแล้วประมาณ 1 เดอืน  

คุณชวชิต พรธารกัษเ์จริญ ผูถ้อืหุน้ ถามว่าบริษัทมแีผนที่จะจัดให้มผู้ีจัดจ าหน่ายเพ่ิมเตมิที่ประเทศจีนหรือไม่ 

คุณอรพัทธ ์พีระเดชาพันธ ์กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ ชี้ แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีผู้จัดจ าหน่าย 2 ราย ซึ่งแบ่ง
ช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ บริษัทเหน็ว่าหากมผีู้จัดจ าหน่ายหลายราย จะท าให้ควบคุมดูแลยาก อกีทั้งอาจก่อให้เกดิปัญหา
ตดัราคากนั  

คุณสมบติั ห. เพยีรเจริญ ผูถ้ือหุน้ ถามว่าบริษัทมกีารบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกบัอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือไม่ให้ขาดทุนอย่างไร 
มกีารเตรียมการไว้หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทท าประกนัความเสี่ยงเกี่ยวกบัอตัราแลกเปล่ียน  

คุณจิระพงษ์ สนัตภิิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทบริหารการจัดการความเสี่ยง โดยเข้าท า Forward 
Contact กบัธนาคาร ในส่วนของการขายในต่างประเทศนั้น สดัส่วนร้อยละ 37 ที่ขายในประเทศจีนนั้น บริษัทขายเป็นสกุล
เงินบาท จึงไม่มีประเด็นเร่ืองความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียน ส่วนที่ เหลือซึ่งบริษัทขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาหรือดอลลาร์สงิคโปร์นั้น มีสดัส่วนที่ใกล้เคียงกบัการน าเข้าสาหร่ายซึ่งบริษัทน าเข้าโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาเช่นกนั โดยบริษัทได้เปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ เพ่ือฝากเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการขายสนิค้าและ
ใช้เงินตราต่างประเทศนี้ ส  าหรับซื้ อวัตถุดิบของบริษัท ในส่วนของการท าประกนัความเสี่ยงเกี่ยวกบัอัตราแลกเปล่ียนนั้น 
ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษัทท าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายเป็นหลัก มิใช่เกง็ก าไรในอัตราแลกเปล่ียน จึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องท าประกนัดงักล่าว  

ผูถ้อืหุน้ ถามว่าในกรณทีี่สนิค้าหมดอายุ บริษัทมวีิธกีารจัดการอย่างไร 

คุณบุญชัย โควพานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้ แจงถึงกระบวนการผลิตว่าบริษัทมีนโยบายให้ส่งสนิค้าสดใหม่
ทุกวัน หากสินค้าเริ่มเก่าจะท ารายการส่งเสริมการขาย เช่น ซื้ อ 2 แถม 1 เป็นต้น และหากใกล้หมดอายุ บริษัทจะน า
สนิค้าดงักล่าวกลับโรงงาน 

ผูถ้อืหุน้ ถามเพ่ิมเตมิว่า สาหร่ายมสี่วนผสมของโมโนโซเดยีมกลูตาเมตอยู่หรือไม่ และจ าเป็นต้องใส่ผงชูรสหรือไม่ 

คุณอทิธพัิทธ ์พีระเดชาพันธ ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสาหร่ายมีรสชาตเิคม็จากทะเลอยู่แล้ว ไม่มีโมโนโซเดยีมก
ลูตาเมต บริษัทพยายามควบคุมโซเดียมในสาหร่ายทุกตัวที่น ามาผลิต โดยจะดูแหล่งจัดซื้ อที่มกีารควบคุมมาตรฐาน ส่วน
เรื่องปรงุรสสาหร่ายนั้น  ขณะนี้ บริษัทพยายามลดการใช้ผงชูรสลงและ  หันมาใช้ I plus G ซึ่งเป็นผงปรุงรสที่ผลิตจาก
ผลไม้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ เหมาะสมกบัความนิยมในอาหารสขุภาพคลีนของผู้บริโภคในปัจจุบนั 

คุณศุภศกัด์ิ หล่อธนวณิชย ์ผูถ้ือหุน้ ถามว่าในประเดน็ดังต่อไปนี้  )1( ผลิตภัณฑท์ี่เป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัท )2( ผลิตภัณฑ์
สาหร่ายของบริษัทมีวางขายใน Walmart สหรัฐอเมริกาหรือไม่ และ )3( การท าการตลาดโดยดาราเกาหลี มีผลการตอบรับ ความ
คบืหน้าอย่างไร  
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คุณอทิธพัิทธ ์พีระเดชาพันธ ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในประเดน็ที่ 1 ว่าผลิตภัณฑท์ี่เป็นนวัตกรรมใหม่ในปีนี้  ม ี2 
ประเภทคือ )1( ประเภทที่ใช้สาหร่ายเป็นหลัก และ )2( ประเภทที่ไม่ใช่สาหร่าย ซึ่งบริษัทคาดหวังกับผลิตภัณฑ์ใหม่
ค่อนข้างสงู หากประสบความส าเรจ็น่าจะช่วยให้ยอดขายในประเทศเพ่ิมสงูขึ้นมาก และหากการขายในประเทศประสบ
ความส าเรจ็ บริษัทจะพิจารณาส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วย   

คุณอรพัทธ ์พีระเดชาพันธ ์กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ ชี้แจงในประเดน็ที่ 2 ว่าผลิตภัณฑส์าหร่ายของบริษัทมี
วางขายใน Walmart สหรัฐอเมริกาจริง โดยบริษัทเริ่มเข้าเจาะตลาด Asian Supermarket และปีนี้ กย็ังด าเนินท าการตลาด
ในประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้น โดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับเปล่ียนบรจุภัณฑใ์ห้ดูเหมาะสมกบัผู้บริโภคมากขึ้น  

คุณอิทธพัิทธ ์พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้ แจงในประเดน็ที่ 3 ว่าบริษัทท าการตลาดในประเทศไทยโดย
ศิลปินเกาหลี คือ วง Got7 เช่น เป็น Presenter เปิดตัวโฆษณา, จัดรายการส่งเสริมการขายโดยพากลุ่มแฟนคลับไป  
exclusive fan meeting กบั Got7 ที่ต่างจังหวัด เป็นต้น ได้รับการตอบรับดีมาก สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มแฟน
คลับศิลปิน ทั้งแฟนคลับในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามค าถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดการประชุมเมื่อ
เวลา 12.02 น. 

  

      ลงชื่อ__________________________ประธานที่ประชุม        
                                           )นายยุทธ วรฉัตรธาร( 

       

ลงชื่อ_____________________________ ผู้บนัทกึรายงานการประชุม 

       )นายณชัชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ(์ 

              เลขานุการบริษัท 
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ขอ้มูลของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประวติัของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

1. นายอทิธพัิทธ ์ พีระเดชาพันธ์ 
อาย ุ    34 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั  - กรรมการ 

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

ประวติัการศึกษา   

 คุณวุฒิการศึกษา  หลักสตูร   มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาเอก (กติตมิศักดิ์) การประกอบการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  ปริญญาตร ี   การประกอบการ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
ประวติัการอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

Directors Accreditation Program (DAP)   รุ่น 86 ปี 2553 

 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน     - ไม่ม ี- 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน   
 ช่วงเวลา   ต าแหน่ง   บริษัท 

 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. เถ้าแก่น้อย มารอุสิ ุ(ประเทศไทย) 
 2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. พีระเดชาพันธ ์โฮลดิ้ง 
 2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. ชุบชีวา 
 2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. โอมเิชะ 
 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. โตเกยีวรันเวย์ มารเ์กต็ติ้ง 
 2553 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. ดร.โทบิ 
 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. ทเวน็ตี้ โฟร ์โปรเจค็ส ์  

2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองทแ์อนดแ์ฟรนไชส ์
 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์ 
 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. เอน็ซีพี เทรดดิ้งแอนดซ์พัพลาย 
 

เอกสารหมายเลข 2
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ทั้งนี้  นายอทิธพัิทธ ์ พีระเดชาพันธ ์มไิด้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือมสีภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกจิกนับริษัท 

ประสบการณก์ารท างาน5 ปียอ้นหลงั  

 ช่วงเวลา   ต าแหน่ง   บริษัท 
 2555 - 2558  กรรมการ   บจก. เจนซ ีอนิสไปร์ คอร์ปอเรชั่น 
 
ความเช่ียวชาญ 

- ด้านธรุกจิและอตุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกบับริษัท 
- ด้านการบริหารและการจัดการองคก์รขนาดใหญ่ 
- ด้านการวางแผนกลยุทธ ์
- ด้านการตลาดและการขาย 

 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร น้องของ นายณชัชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ ์
       น้องของ นางสาวอรพัทธ ์พีระเดชาพันธ ์

การถอืหุน้ในบริษทันบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธนัวาคม  2560) 
 ตนเอง     :    329,040,700 หุ้น  

 ตนเอง (ทางออ้ม ผา่นบริษทัโฮลด้ิง)  :   252,000,000 หุ้น 

 คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :    - ไม่ม ี– 

 

การเขา้ร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท    11/11 คร้ัง 

2.  เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นปี 2560      1/1  คร้ัง 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง    กรรมการ 

จ านวนปีท่ีกรรมการเคยต ารงต าแหน่ง   12 ปี (2547) 
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2. นายณัชชัชพงศ์  พีระเดชาพันธ์ 
อาย ุ    39 ปี 

 ต าแหน่งปัจจุบนั  - กรรมการ 
     - กรรมการผู้จัดการ 
 

ประวติัการศึกษา   

 คุณวุฒิการศึกษา  หลักสตูร   มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตร ี  ครศุาสตร์อตุสาหกรรม   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

Company Secretary Program (CSP)   รุ่น 42 ปี 2554  

Directors Accreditation Program (DAP)   รุ่น 86 ปี 2553 

 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน     - ไม่ม ี- 

ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน   
 ช่วงเวลา   ต าแหน่ง   บริษัท 
 2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. พีระเดชาพันธ ์โฮลดิ้ง 
 2553 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. ดร.โทบิ 
 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. ทเวน็ตี้ โฟร ์โปรเจค็ส ์
 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส ์
 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์ 
 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. เอน็ซีพี เทรดดิ้ง แอนด ์ซพัพลาย 
 
ทั้งนี้  นายณชัชัชพงศ์  พีระเดชาพันธ ์มไิด้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือมสีภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกจิกนับริษัท 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

 ช่วงเวลา   ต าแหน่ง   บริษัท 
 2557 - 2558  กรรมการ   บจก. อนิดี้  แบดเจอร์ 

2557 - 2558  กรรมการ   บจก. เจนซ ีอนิสไปร์ คอร์ปอเรชั่น 
 2553 - 2558  กรรมการ   บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บวิดิ้ง 
 
ความเช่ียวชาญ 

- ด้านธรุกจิและอตุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกบับริษัท 
- ด้านการบริหาร การจัดการองคก์ร  
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- ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร พ่ีของ นายอทิธพัิทธ ์พีระเดชาพันธ ์
       พ่ีของ นางสาวอรพัทธ ์พีระเดชาพันธ ์

การถอืหุน้ในบริษทันบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธนัวาคม  2560) 
 ตนเอง     :    70,500,000 หุ้น  

 ตนเอง (ทางออ้ม ผา่นบริษทัโฮลด้ิง)  :   54,000,000 หุ้น 

 คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :    - ไม่ม ี– 

 

การเขา้ร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท    11/11 คร้ัง 

2.  เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นปี 2560      1/1  คร้ัง 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง    กรรมการ 

จ านวนปีท่ีกรรมการเคยต ารงต าแหน่ง   12 ปี (2547) 
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3.  นางวณี  ทศันมณเฑยีร 

อาย ุ    63 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั   - กรรมการอสิระ 
    - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
ประวติัการศึกษา   

 คุณวุฒิการศึกษา  หลักสตูร   มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ปริญญาตร ี  นิตศิาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตร ี  บญัชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (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 

 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน     

 -ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอื่น- 
 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน   
 -ไม่ม-ี 
 
ทั้งนี้  นางวณ ี ทศันมณเฑยีร มไิด้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือมสีภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกจิกนับริษัท 
  
ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั  

 ช่วงเวลา   ต าแหน่ง   บริษัท 
 2553 - 2557  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ กรมสรรพากร 

การจัดเกบ็ภาษ ี  
 2553 - 2557  กรรมการผู้แทนกระทรวง องคก์ารจัดการน า้เสยี 

การคลัง  
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 ช่วงเวลา   ต าแหน่ง   บริษัท 
 2557 - 2557  กรรมการผู้แทนกระทรวง สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ    
    การคลัง   เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
 2554 - 2556  กรรมการผู้แทนกระทรวง ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาด   
    การคลัง   กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 
ความเช่ียวชาญ 

- ด้านการบริหารและการจัดการองคก์รขนาดใหญ่ 
- ด้านกฎหมาย 
- ด้านบญัชีและการเงนิ 
- ด้านการก ากบัดูแลกจิการและการบริหารความเสี่ยง 

 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร - ไม่ม ี– 

การถอืหุน้ในบริษทันบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ (ณ วนัที่ 4 ธนัวาคม  2560)  
 ตนเอง     :    - ไม่ม ี– 

 คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :    - ไม่ม ี– 

 

การเขา้ร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา 

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท    11/11 คร้ัง 

2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมตรวจสอบ   4/4  คร้ัง 

3.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2  คร้ัง  

4.  เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นปี 2560      1/1  คร้ัง 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง    - กรรมการ 

       - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

       - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จ านวนปีท่ีกรรมการเคยต ารงต าแหน่ง   4 ปี  (2557) 
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หลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง ขอ้ก าหนด และคุณสมบติั 

กรรมการอิสระ /คณะกรรมการตรวจสอบ/  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

1. หลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง  

บริษัทฯ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าต ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการคดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการจะต้องมีความรู้  ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถอุทิศเวลาได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน 
รวมถงึประกาศข้อบงัคบั และ/หรือกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศ กจ. 8/2553 เรื่อง 
การก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้  การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ 
จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี 

บริษัทฯ จะจัดให้มกีรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามคน  

 

2. คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ซึ่ง
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สอดคล้องกบัข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดงันี้  
 
1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้  ให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอสิระ
รายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มอี  านาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืน
ค าขออนุญาตต่อส านักงาน  ทั้งนี้  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

เอกสารหมายเลข 3
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธท์างธรุกจิกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ความสมัพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกจิการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลักประกนัหนี้ สนิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสนิทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้
ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธกีารค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระ
หนี้ที่เกดิขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนค าขอ
อนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถอืหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบ
กจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มลัีกษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดยีวกนั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมกีารตดัสนิใจใน
รปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได้ 

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก  าหนดตามวรรคข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้บริษัทฯ จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏบิัติหน้าที่และการให้ความเหน็ที่
เป็นอสิระ และจัดให้มกีารเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอสิระด้วย 
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(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจห รือการให้บริการทางวิชาชีพ  ที่ ท าให้ บุคคลดังกล่าวมี คุณสมบัต ิ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก  าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค) ความเหน็ของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มกีารแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

 
3. คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้ 

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคอืมคีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการอสิระตามที่ระบุข้างต้น และต้อง 

1. ไม่ เป็นกรรมการที่ ไ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาต และ 

2. ไม่ เป็นกรรมการของบริษั ทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัท ร่วม  บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่ เป็นบริษัท 
จดทะเบยีน 

 
4. คุณสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอสิระ ซึ่งก าหนดให้กรรมการอสิระด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 

5. คุณสมบติัของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 

คน ซ่ึงก าหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
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ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือ ประจ าปี 2561 

1.  นางสาววิสสตุา จริยธนากร 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 

ส านักงานสอบบญัช ี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ประวัตกิารศึกษา ปริญญาตร ีบญัชีบณัฑติ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ประสบการณท์ างาน 

 

- ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- ด ารงต าแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของส านักงานฯมาเป็นระยะเวลา 18 ปี 

- เป็นผู้ ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการ
หลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจประกัน 
ก่อสร้างและเดนิเรือ และมคีวามเชี่ยวชาญอย่างย่ิงในธรุกจิการผลิตและอสงัหาริมทรัพย์ 

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษส าหรับการซื้ อขายและควบรวมกจิการ 
รวมถงึการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษส าหรับธนาคารและสถาบนัการเงินที่ประสบปัญหา
ในปี 2540 

- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2527 
 

การมคีวามสมัพันธห์รือส่วนได้
เสยีกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว 

 ไม่ม ี

 

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้กบั
บริษัท 

2 ปี 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 4
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2. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑติ    

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 

ส านักงานสอบบญัช ี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ประวัตกิารศึกษา ปริญญาตร ีบญัชีบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ประกาศนียบตัรบณัฑติทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณท์ างาน 

 

- ผู้ สอบบัญชีรับอนุญ าตของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- ด ารงต าแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของส านักงานฯมาเป็นระยะเวลา 20 ปี 

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการ
หลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       
และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างย่ิงในธุรกจิการผลิต   
อาหารแช่แขง็ สนิค้าอปุโภคบริโภค ยานยนต ์โรงพยาบาลและการเดนิเรือ 

- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและ             
การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพ่ือการซื้ อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็น    
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- เคยด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาท ิ
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ในปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งในองค์กรทางสายงานวิชาชีพโดยเป็นอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี           
แห่งประเทศไทย 

- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2526 
 

การมคีวามสมัพันธห์รือส่วนได้
เสยีกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว 

 ไม่ม ี

 

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชี 
ให้กบับริษัท 

- 
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3.  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 

ส านักงานสอบบญัช ี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ประวัตกิารศึกษา 

 

ปริญญาโท  สาขาบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตร ี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณท์ างาน 

 

- ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการก ากั บหลักทรัพย์และ          
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- ด ารงต าแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของส านักงานฯมาเป็นระยะเวลา 4 ปี 

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากซ่ึงครอบคลุมกิจการ
หลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และธรุกจิต่างประเทศที่มสีาขาอยู่ทั่วโลก ได้แก่ ธรุกจิการผลิตและอสงัหาริมทรัพย์   
และมีความเชี่ยวชาญอย่างย่ิงในธุรกิจสินเชื่อการเงินเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
ธรุกจิหลักทรัพย์ 

- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบัญชีกับบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกและ
ส านักงาน อีวาย อื่นในต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ญี่ ปุ่น
และไต้หวัน 

- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบัญชีงบการเงินที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ (IFRS) ภายใต้การประสานงานกบั ส านักงาน อวีาย ฮ่องกง 

- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2537 
 

การมคีวามสมัพันธห์รือส่วนได้
เสยีกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว 

 ไม่ม ี

 

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชี 
ให้กบับริษัท 

- 
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เอกสารทีต่อ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 
 

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบยีนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงหรือ
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในวนัจันทรท่ี์ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งราชพฤกษบ์อลรูม ชั้น 2 อาคาร
สปอรต์คลบัเฮา้ส ์ สโมสรราชพฤกษ ์(โครงการนอรธ์ปารค์) เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสอืเชิญประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 
 บริษัทจะใช้วิธกีารลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมโปรด
นาํหนังสอืเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซ่ึงได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาด้วย และโปรดแสดง
เอกสารตามที่ระบุไว้ดงันี้  ณ จุดรับทะเบยีนก่อนเข้าประชุม 
 
1. กรณีเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
 1.1 บุคคลธรรมดา 

1) แบบการลงทะเบยีนซึ่งผู้ถอืหุ้นลงลายมอืชื่อแล้วชื่อแล้ว  
2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ 

ใบขบัขี่ หรือหนังสอืเดนิทาง และหากมกีารเปล่ียนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
 
 1.2 นิติบุคคล โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ านาจ)  

1) แบบการลงทะเบยีน ซึ่งผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการผู้มอีาํนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมอืชื่อแล้ว 
2) สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มี

อาํนาจ) ที่มาด้วยตนเองและมข้ีอความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มอีาํนาจ) ที่มาประชุม
มอีาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้น 

3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการผู้มอีาํนาจ) 
 
2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 
 2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา  

1) แบบการลงทะเบยีนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมอืชื่อแล้ว 
2) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสอืเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
3) สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลง

ลายมอืชื่อรับรองสาํเนาถูกต้อง 
4) สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะ

ได้ลงลายมอืชื่อรับรองสาํเนาถูกต้อง 
 
 2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล 

1) แบบการลงทะเบยีนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมอืชื่อแล้ว 
2) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสอืเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อของผู้มอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบุิคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ
ฉันทะ 

เอกสารหมายเลข 5.1
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3) สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซ่ึงรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติ
บุคคล และหนังสือมอบอาํนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลง
ลายมอืชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสอืมอบฉันทะเป็นผู้มอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบุิคคลซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้น 

4) สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติ
บุคคล ที่บุคคลดงักล่าวได้ลงลายมอืชื่อรับรองสาํเนาถูกต้อง 

5) สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะ
ลงลายมอืชื่อรับรองสาํเนาถูกต้อง 

 
 2.3 กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดบัที่ 5.4 

1) แบบการลงทะเบยีน 
2) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ ตามที่บริษัทระบุไว้ใน
หนังสอื มอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียวและได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะ 

3) กรณผีู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3) 
4) กรณผีู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคลให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4) 

 
3. กรณีผูถ้อืหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก และดูแลหุน้ 

1) แบบการลงทะเบยีนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมอืชื่อแล้ว 
2) หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับ

มอบฉันทะ 
3) เอกสารเช่นเดยีวกบันิตบุิคคล ตามข้อ 2.2  
4) หนังสอืมอบอาํนาจจากผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสอืมอบ

ฉันทะแทน 
5) หนังสอืยืนยนัว่าผู้ลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธรุกจิ Custodian 
ทั้งนี้  เอกสารที่มิได้มต้ีนฉบับเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือ
หุ้นหรือผู้มอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบุิคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาํแปล 

 
หมายเหตุ:  

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กาํหนด เพ่ือให้สาํนักงาน
เลขานุการบริษัทได้รับภายในวนัพฤหสับดีท่ี 19 เมษายน 2561 

2. ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้ และ
ผู้ถอืหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นที่ตนถอือยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจาํนวนที่ตนถือ
อยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถอืหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสอืมอบ
ฉันทะแบบ ค.  

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท ในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาํหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว ทั้งนี้
บริษัทได้อาํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบยีนก่อนเข้าประชุม 

4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอาํนาจหรือหนังสอืมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามตามหนังสือ
รับรองนิติบุคคล ผู้ เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอาํนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมี
สทิธเิข้าประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในนามของนิตบุิคคล 
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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
PROXY FORM A 

 

เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้   เขียนท่ี   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 
 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   
 I/We  Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง    
Residing at No.   Road  Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province  Post Code 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง จ  ากดั  (มหาชน) (“บริษัท”)  
       being a shareholder of  Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows: 
  หุน้สามญั   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
  Ordinary Share shares and have voting right votes 
  หุน้บุริมสิทธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
  Preferred Share shares and have voting right votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหน้ายยุทธ วรฉตัรธาร หรือ นายชยัยงค ์รตันเจริญศิริ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทก็ได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพรอ้มน้ี) 
       Hereby appoint        (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
         or to Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri be the proxy. The Information of the independent directors, were 
  shown in the enclosure) 
 
1. ชื่อ   อายุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี    
 Name age Years, Residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Post Code   or 
 
2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉตัรธาร     อายุ     70     ปีอยู่บา้นเลขท่ี              337     
 Name Mr. Yuth Vorachattarn   age     70  Years, Residing at           337   
ถนน  บอนดส์ตรีท  ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120  หรือ 
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 
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3. ชื่อ        นายชยัยงค ์ รตันเจริญศิริ       อายุ    62    ปี    อยู่บา้นเลขท่ี               337                
        Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri  age   62    Years, Residing at             337   
ถนน  บอนดส์ตรีท  ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120   
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120   
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
ในวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮา้ส์  สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการ
นอรธ์ปาร์ค) เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น
ดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), 
which will be held on Monday, April 23, 2018, 10.00 AM at Rajpruek Ballroom, 2nd floor, Sport Club House Building, Rajpruek Club 
(North Park Project). 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok or such other date, time and place as 
the meeting may be adjourned. 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
    ลงนาม/Signed        ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
      (     ) 
 
    ลงนาม/Signed        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
      (     ) 
 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to many proxies for splitting votes. 
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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.     

PROXY FORM B 
 

เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้   เขียนท่ี   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 
 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   
 I/We  Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง    
Residing at No.   Road  Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province  Post Code 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง จ  ากดั  (มหาชน) (“บริษัท”)  
       being a shareholder of  Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows: 
  หุน้สามญั   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
  Ordinary Share shares and have voting right votes 
  หุน้บุริมสิทธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
  Preferred Share shares and have voting right votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหน้ายยุทธ วรฉตัรธาร หรือ นายชยัยงค ์รตันเจริญศิริ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทก็ได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพรอ้มน้ี) 
       Hereby appoint        (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
         or to Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri be the proxy. The Information of the independent directors, were 
  shown in the enclosure) 
 

1. ชื่อ   อายุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี    
 Name age Years, Residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Post Code   or 
 

2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉตัรธาร     อายุ     70     ปีอยู่บา้นเลขท่ี             337     
 Name Mr. Yuth Vorachattarn   age   70  Years, Residing at             337   
ถนน  บอนดส์ตรีท  ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120  หรือ 
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 
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3. ชื่อ        นายชยัยงค ์ รตันเจริญศิริ       อายุ    62    ปี    อยู่บา้นเลขท่ี               337                                                    
        Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri  age   62    Years, Residing at             337   
ถนน  บอนดส์ตรีท  ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120   
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120   
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้    ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2561 ในวันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์  สโมสรราชพฤกษ์ 
(โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), 
which will be held on Monday, April 23, 2018, 10.00 AM at Rajpruek Ballroom, 2nd floor, Sport Club House Building, Rajpruek Club 
(North Park Project). 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok or such other date, time and place as 
the meeting may be adjourned. 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 
 At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

 วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560  
 1. To adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 26, 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ  าปี 2560 
 2.  To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

     วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 43

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ  าปี 2560 เพ่ือจา่ยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 
4.  To consider and approve the allocation of net profits for the year 2017 dividend payment 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   1. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธ์  (Mr. Itthipat Peeradechapan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   2. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ ์(Mr. Nutchatpong Peeradechapan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   3. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นางวณี ทศันมณเฑียร (Mrs. Wanee Thasanamontien) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี 2561 
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2018 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ  าปี 2561 
7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2018 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 8. Other matters (if any) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไมถู่กตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
shareholder  
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ ใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
 

กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะ 
ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be 
deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
    ลงนาม/Signed       ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
           (     ) 
 
    ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
           (     ) 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to 
several proxies to severally vote. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.  

3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matter in the attached 
supplemental to this Form B. 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

Continuation Page of Proxy Form B. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง จ  ากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  ในวันจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 
อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์  สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held Monday, April 23, 2018 at Rajpruek 
Ballroom, 2nd floor, Sport Club House Building, Rajpruek Club (North Park Project). 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song 
Hong, Lak Si, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 





บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 47

 
 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
PROXY FORM C 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand) 

เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้   เขียนท่ี   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   
 I/We  Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง    
Residing at No.   Road  Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province  Post Code 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง จ  ากดั  (มหาชน) (“บริษัท”)  
       being a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows: 
  หุน้สามญั   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
  Ordinary Share shares and have voting right votes 
  หุน้บริุมสิทธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
  Preferred Share shares and have voting right votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหน้ายยุทธ วรฉตัรธาร หรือ นายชยัยงค ์รตันเจริญศิริ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทก็ได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพรอ้มน้ี) 
       Hereby appoint        (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
         or to Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri be the proxy. The Information of the independent directors, were 
  shown in the enclosure) 
 

1. ชื่อ   อายุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี    
 Name age Years, Residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Post Code   or 
 

2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉตัรธาร     อายุ     70     ปีอยู่บา้นเลขท่ี             337     
 Name Mr. Yuth Vorachattarn   age   70  Years, Residing at             337   
ถนน  บอนดส์ตรีท   ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120  หรือ 
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 
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3. ชื่อ        นายชยัยงค ์ รตันเจริญศิริ       อายุ    62    ปี    อยู่บา้นเลขท่ี               337                                                
        Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri  age   62    Years, Residing at             337   
ถนน  บอนดส์ตรีท  ต าบล/แขวง  บางพดู  อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   
Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred 
จงัหวดั  นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11120   
Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120   
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้    ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2561 ในวันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์  สโมสรราชพฤกษ์ 
(โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), 
which will be held on Monday, April 23, 2018, 10.00 AM at Rajpruek Ballroom, 2nd floor, Sport Club House Building, Rajpruek Club 
(North Park Project). 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok or such other date, time and place as 
the meeting may be adjourned. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี 
I/We appoint and empower the proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at this meeting in the following manner: 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote 
  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows: 
  หุน้สามญั   หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  Ordinary Share share(s), entitled to cast vote(s) 
  หุน้บุริมสิทธิ   หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  Preferred Share share(s), entitled to cast vote(s) 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด     เสียง 
  Total number of votes entitled to cast is   vote(s) 
 
(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 
 At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

 วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560  
 1. To adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 26, 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ  าปี 2560 
 2.  To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

     วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ  าปี 2560 เพ่ือจา่ยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 
4.  To consider and approve the allocation of net profits for the year 2017 dividend payment 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   1. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์ (Mr. Itthipat Peeradechapan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   2. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ ์(Mr. Nutchatpong Peeradechapan) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
   3. ช่ือกรรมการ / Name of Director: นางวณี ทศันมณเฑียร (Mrs. Wanee Thasanamontien) 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี 2561 
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2018 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ  าปี 2561 
7. To consider and appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2018 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 8. Other matters (if any) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไมถู่กตอ้งและ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
shareholder  
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ ใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะ 
ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except where of the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be 
deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
     
    ลงนาม/Signed       ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
      (     ) 
 
 
 

    ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
      (     ) 
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หมายเหต ุ/ Remark 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่า งประเทศและแต่งตั้งให ้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 
This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the 
custodian in Thailand. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 
Required supporting documents: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of 
the shareholder 

(2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให ้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to 
several proxies to severally vote. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.  

5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matters in the attached 
supplemental to this Form C. 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

Continuation Page of Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เถา้แก่นอ้ย  ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง จ  ากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  ในวันจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 
อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์  สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held Monday, April 23, 2018 at Rajpruek 
Ballroom, 2nd floor, Sport Club House Building, Rajpruek Club (North Park Project). 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song 
Hong, Lak Si, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
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ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

การประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 30   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1  ใน 5 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกนัท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียก ประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสอืดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นภายใน 1 เดอืน นับแต่วันที่ได้รับหนังสอืจากผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 31   ในการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ 
หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 
3 วัน  

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
 ราชอาณาจักร 

ขอ้ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมผีู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น
นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้า
การประชุมผู้ถอืหุ้นนั้นมใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผู้
ถอืหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มา
เข้าประชุม ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มหีรือมแีต่ไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที่ได้กใ็ห้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน 

ขอ้ 35 กจิการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท าดงันี้  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถงึผลการด าเนินการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง 

เอกสารหมายเลข 5.2
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(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กจิการอื่นๆ 

ขอ้ 37 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม 
(ถ้าม)ี และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดับระเบยีบวาระที่ก  าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมมีติด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปล่ียนล าดบัวาระ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบยีบวาระส าเรจ็แล้ว ผู้ถอืหุ้นซึ่งมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก  าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียนวาระ และ/หรือ เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสรจ็ (แล้วแต่กรณี) และ
จ าเป็นต้องเล่ือนพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดที่ประชุมสถานที่ วัน เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสอืนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนการประชุม 
และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วันด้วย 

ขอ้ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบให้เสรจ็ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 41 คณะกรรมการต้องจัดสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ ให้ผู้ถอืหุ้นพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 42 ให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบญัชี
จะแต่งตั้งผู้สอบบญัชีคนเดมิอกีกไ็ด้ ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ใน
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตาม
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ขอ้ 43 ผู้สอบบญัชีมหีน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัททุกคร้ังที่มกีารพิจารณางบดุล บญัชีก าไรขาด ทุน  และ
ปัญหาเกี่ยวกบับัญชีของบริษัท เพ่ือชี้ แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถอืหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้
ถอืหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถอืหุ้นคร้ังนั้นแก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้ สินของบริษัทได้ในเวลาท าการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้
ข้อความและค าชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จ าเป็นส าหรับการปฏบิตัหิน้าที่ของผู้สอบบญัชี ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานว่าด้วย
งบดุลและบญัชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดท าขึ้น
โดยถูกต้องและแสดงถงึกจิการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่ 

 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 55

การมอบฉนัทะเพือ่เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้และสิทธิของผูถ้อืหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 32   ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมกไ็ด้หนังสอืมอบ
ฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมอืชื่อของผู้ถอืหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบยีนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ  หรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ  ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
 ฉันทะเข้าประชุม 

ขอ้ 34  ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกและเสยีงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธรุกจิของบริษัท หรือการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยวัตถุประสงคจ์ะแบ่ง
ก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเตมิหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

(ช) การปรับโครงสร้างหนี้  โดยการออกหุ้นใหม่ เพ่ือช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการเปล่ียนหนี้ เป็นทุน 

(ซ) กรณอีื่นใดกต็ามที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

คุณสมบติักรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 14 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารดงัต่อไปนี้  

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อเสยีงหนึ่ง 
(2) ให้ผู้ถอืหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนน
เสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนที่พึงจะมหีรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 
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ขอ้ 15 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกนัว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้ 

 

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนสักรรมการ 

ขอ้ 16 กรรมการมสีทิธไิด้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรปูของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหนจ็ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น  ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่ งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ ์และจะก าหนดไว้เป็นคร้ังคราวๆ ไป หรือจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปล่ียนแปลงกไ็ด้ และนอกจากนั้น
ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอสิระ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

 

การจ่ายปันผลและจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ขอ้ 44  ห้ามมใิห้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณทีี่บริษัทยังมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เว้นแต่เป็นกรณขีองหุ้นบุริมสทิธทิี่ข้อบงัคบัระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั 

 การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเหน็ว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถดัไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณ ีทั้งนี้ ให้แจ้ง
เป็นหนังสอืไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสอืพิมพ์ด้วย มใิห้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท
หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ขอ้ 45  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบริษัท 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนนเสียงและแจง้ผลการนบัคะแนน 

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

วาระทัว่ไป 

1. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  
ต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีง 
ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian ซ่ึงใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนน
เสยีงในแต่ละวาระได้)  

2. ในกรณมีอบฉันทะ 
2.1 ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะเท่านั้ น  

การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะให้ถอืว่าการลงคะแนน
เสยีงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้น  

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ หรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณทีี่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เหน็สมควร 

วาระเลือกตั้งกรรมการ  

ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสยีง 
เท่ากบัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้น และมวีิธกีารออกเสยีงลงคะแนนดงันี้  

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธกีารออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถอืหุ้นมสีทิธเิลือกตั้งบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกนิจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในคร้ังนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงไม่ได้  

2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัอนัจะท าให้เกนิจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสยีงอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ ขาดเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

 

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอยีดวิธกีารลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมแีนวทางดงันี้  

1. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัวาระนั้นๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่
ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคดิเหน็ทุกคร้ัง 

2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเหน็จากที่
ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีง และขอให้ท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสยีง 
แล้วแต่กรณ ีในบตัรลงคะแนน และให้ยกมอืขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเกบ็บตัรลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนับ โดยใน
การนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้  บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจาก
จ านวนเสยีงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ด้วย 

เอกสารหมายเลข 5.3
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3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออก
เสยีงของ Custodian ที่ในหนังสอืมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสยีงได้) 
 

การนบัคะแนนเสียงและแจง้การนบัคะแนน  

บริษัทจะชี้ แจงวิธกีารนับคะแนนเสยีงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระ
จากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
ทุกวาระก่อนเสรจ็สิ้นการประชุม 

 

มติของท่ีประชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี้   

1. กรณปีกตใิห้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองที่ประชุม ในกรณอีื่นๆ ซึ่ง
มีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับ
นั้นก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2. หากคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชี้ ขาด 
3. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสยีเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสยีงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้ง

กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มส่ีวนได้เสยีเป็นพิเศษนั้นออกนอก
ที่ประชุมชั่วคราวกไ็ด้  

4. การลงคะแนนลับอาจกระท าได้เมื่อมผู้ีถอืหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมตใิห้ลงคะแนนลับ โดย
ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ก  าหนดวิธกีารลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่มี
มตใิห้ลงคะแนนลับ 
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ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในปี 2561) 

ช่ือ อาย ุ
(ปี) 

ต าแหน่ง ท่ีอยู่ 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระ

ท่ีเสนอ 

1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 
 

70 - ประธานกรรมการ 
- กรรมการอสิระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

 

337 ถนนบอนดส์ตรีท 
ต าบลบางพูด อ าเภอ
ปากเกรด็ จงัหวัด
นนทบุรี 11120 

มสี่วนได้เสยีในวาระที่ 6  
(พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจ าปี 
2561) 

2.  นายชัยยงค ์ รัตนเจริญศิริ 62 - กรรมการอสิระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
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ประวติักรรมการอิสระ 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร 
อาย ุ    70 ปี 

ตําแหน่งปัจจุบนั   - ประธานกรรมการ 

- กรรมการอสิระ 

    - กรรมการตรวจสอบ 

    - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ประวติัการศึกษา   

 คุณวุฒิการศึกษา  หลักสตูร     มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ (หลักสตูรภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ (เกยีรตนิยิมด)ี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Ethical Leadership Program (ELP)     รุ่น 2 ปี 2558   

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  รุ่น 6 ปี 2557  

- Financial Institutions Governance Program (FGP)   รุ่น 6 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  

 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

 ช่วงเวลา   ตาํแหน่ง     บริษัท 

 2559 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ/    บมจ. สหไทย เทอร์มนิอล 

    กรรมการตรวจสอบ    

 2559 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ    บมจ.กรังดป์รีซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

 2546 - ปัจจุบนั  ประธานกรรรมการ/    บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงกก์มิเอง็  

    กรรมการตรวจสอบ   (ประเทศไทย) 
 

ตําแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน   

 ช่วงเวลา   ตาํแหน่ง     บริษัท 

 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ /    บมจ. นูทริกซ์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2560 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ    บจก. ไทยพาณชิย์ โพรเทค 

 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ     บจก. บ.ีเอส.วาย. คอนสตรัคชั่น 

 2558 - ปัจจุบนั    กรรมการ/    บมจ. บเีอสวาย กรุป๊ 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 2553 - ปัจจุบนั  กรรมการ/     บมจ. สหไทยสตลีไพพ์ 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั  
 ช่วงเวลา   ต าแหน่ง     บริษัท 
 2547 - 2558  ประธานกรรมการ    บมจ. ไทยพาณชิย์ลิสซิ่ง 
 2547 - 2558  ประธานกรรมการ      บมจ. ปรีชากรุป๊ 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร   - ไม่ม ี– 
การถอืหุน้ในบริษทันบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ   
 ตนเอง     :      - ไม่ม ี– 
 คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :      - ไม่ม ี– 
 
การเขา้ร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท      11/11  คร้ัง 
2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      4/4   คร้ัง 
3.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     2/2  คร้ัง 
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นปี 2560        1/1  คร้ัง 
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2.  นายชัยยงค์  รัตนเจริญศิริ 
อาย ุ    62 ปี 
ต าแหน่ง    - กรรมการอสิระ 
    - กรรมการตรวจสอบ 
    - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
ประวติัการศึกษา   
 คุณวุฒิการศึกษา  หลักสตูร     มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท   บริหาร     Scranton University, USA 
  ปริญญาตร ี  วิศวกรรมศาสตร์     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ประวติัการอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Directors Certification Program (DCP)     รุ่น 58  ปี 2548 
- Directors Accreditation Program (DAP)     รุ่น 34 ปี 2548 

 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน       - ไม่ม ี– 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน   
 ช่วงเวลา   ต าแหน่ง     บริษัท 
 2561 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร    บจก. พีมาร์ทซปุเปอร์สโตร์ 
 2558 – ปัจจุบนั    กรรมการอสิระ    บจก. ควิก ลิสซิ่ง  
ประสบการณท์ างาน5 ปียอ้นหลงั  
 ช่วงเวลา   ต าแหน่ง     บริษัท 
 2541 – 2558  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่    บมจ. ธนาคารกรงุเทพ 
 2556 – 2556  กรรมการ     บมจ. โรซานต ์ไบโอโลจิคอล เทคโนโลยี 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร   - ไม่ม ี– 
การถอืหุน้ในบริษทันบัรวมการถอืหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ   
 ตนเอง     :      - ไม่ม ี– 
 คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :      - ไม่ม ี– 
 
การเขา้ร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท      11/11  คร้ัง 
2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      4/4   คร้ัง 
3.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     2/2  คร้ัง 
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นปี 2560        1/1  คร้ัง 
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2560 

 
เรียน ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ติ้ง จ ากดั (มหาชน)  

  

 

ข้าพเจ้า ชื่อ     นามสกุล      

บ้านเลขที่   หมู่บ้าน / อาคาร                    

ตรอก/ซอย   ถนน    ต าบล/แขวง                   

อ าเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณยี์                   

หมายเลขโทรศัพท ์     E-mail                             

 

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท ที่ได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โดยมีเนื้ อหาเช่นเดียวกบัซีดีรอม 
และบนเวบ็ไซต ์http://investor-th.taokaenoi.co.th/ar.html  

                                                                                                          ** กรุณาระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทใ์ห้ครบถ้วน 

 
เมื่อกรอกรายละเอยีดด้านบนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งแบบฟอร์มฉบบันี้มายังบริษัท หรือตดิต่อรับโดยตรงได้ที่ 
 
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
337 ถ.บอนดส์ตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกรด็ นนทบุรี 11120 
โทรศัพท ์ 0 2984 0666 ต่อ 315 
โทรสาร  0 2984 0188 
E-mail ir@taokaenoi.co.th 
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สถานทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

ห้องราชพฤกษ์บอลรมู ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส ์  
สโมสรราชพฤกษ ์(โครงการนอรธ์ปารค์)  
100 หมู่ 3 ถนนวิภาวด-ีรังสติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร 
0 2955 0055 
 

GPS N13.87750 E100.56702 
 

รถประจ าทางสาย 166 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภมู ิ-> ร.พ.พระมงกุฏเกล้าฯ -> ซอยสวนเงิน -> โรงกรองน า้สามเสน -> ซอยศาสนา -> 
แมคโครแจ้งวัฒนะ -> DSI -> ศูนยร์าชการ (อู่รถอยู่หนา้สโมสรราชพฤกษ)์ 
   

รถประจ าทางสาย 66 
สายใต้ใหม่(ตลิ่งชัน) -> ห้างเซนทรัลป่ินเกล้าฯ -> ตลาดพงษ์ทรัพย์ -> ศรีย่าน -> เตาปูน -> แยกพงษ์
เพช็ร -> มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ -> ศูนยร์าชการ (อู่รถอยู่หนา้สโมสรราชพฤกษ)์ 
   

 
     QR Code             
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“The Greatest Wealth is HEALTH.”

337 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
โทร. 0 2984 0666 แฟกซ์ 0 2984 0118


