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บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)

           27 มีนาคม 2561

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

   2. รายงานประจำาปี 2561 

   3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนด

      ออกจากตำาแหน่งตามวาระ

   4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำาปี 2562

   5. เอกสารประกอบการเข้าประชุม

    5.1 เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือ

              มอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำาหนด

    5.2 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    5.3 การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับ

         คะแนน

    5.4 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

   6. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำาปี 2561

   7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

 เมือ่วนัพธุที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษิทั  เถา้แกน่อ้ย ฟูด๊แอนด์มารเ์กต็ติง้ จำากดั (มหาชน)  

(“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ            

เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร  เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระพรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี้

 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  
   23 เมษายน 2561

ความเป็นมา      บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวัน 

     จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 และบริษัทเผยแพร่สำาเนารายงานการประชุมดังกล่าว 

     ผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซด์ 

     ของบริษัทหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 25622

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เม่ือวันจันทร์ท่ี  

     23 เมษายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพ่ือ 

     ใหท้ีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 รับรอง  โดยมีรายละเอียดตามสำาเนารายงาน 

     การประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่1

คะแนนเสียงสำาหรับการรับรอง  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2561

ความเป็นมา     เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำาและ 

     ส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท 

     จดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 น้ัน บริษัทได้จัดทำา 

     สรุปผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมาและรายการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญ ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบ 

     ปี 2561 ให้ทางผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2561  ซึ่งสรุปผล 

     การดำาเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคญั ซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2561  

     เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำาหรับการอนุมัติ  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเป็นมา      เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535  

     (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 40 นัน้ บรษิทัไดจ้ดัทำางบ 

     การเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ 

     บัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับ 

     อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  

     2562 พิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด  

     วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี 

     รับอนุญาตของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะ 

     กรรมการตรวจสอบแล้ว  ซ่ึงแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท  

     ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุน 

                       หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม/ลด ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม/ลด

งบแสดงฐานะการเงิน
   สินทรัพย์ 3,787.3 3,322.1 465.20 3,682.1 3,182.4 499.70
   หนี้สิน 1,619.1 1,146.2 472.90 1,517.5 1,036.6 480.90

   ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,164.60  2,176.0 -11.40 2,164.6 2,145.9 18.70

งบกำาไรขาดทุน
   รายได้จากการขาย 5,662.7 5,263.6 399.10 5,434.4 5,087.8 346.60

   กำาไรสำาหรับปี 459.2 608.4 -149.20 490.5 578.9 -88.40

   กำาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.33 0.44 -0.11 0.36 0.42 -0.06

     โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

     2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมา 

     ด้วยลำาดับที่ 2 

คะแนนเสียงสำาหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ความเป็นมา      การพิจารณาจัดสรรเงินกำาไรเพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116  

     แหง่พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ)  

     และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี  

     ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอด 

     เงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  

     10 ของทุนจดทะเบียน 

      ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนทัง้สิน้ 345,000,000  

     บาท และมีทุนสำารองตามกฎหมายเป็นจำานวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

     10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซ่ึงครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

     ดังน้ันบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีเป็นเงินทุนสำารองตามกฎหมาย 

     เพิ่มเติมอีก 

     การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

     จำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44  

     กำาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำาไร และจ่ายเงินปันผลประจำาปี  

     ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว  

     เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุม 

     ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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      นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่าอัตราร้อยละ 40 

     ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำารอง 

     ตามกฎหมายและเงินสำารองอ่ืน (ถ้ามี) แต่ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นหรือมีเหตุการณ์ท่ี 

     ไม่ปกติ บริษัทอาจนำามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลใน 

     ช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้ 

      จากผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะ 

     กิจการ สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกำาไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

     ตามงบการเฉพาะกิจการ จำานวน 490,472,547 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้ที ่

     ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิ เป็นจำานวนเงิน 

     469,200,000 บาท คดิเปน็อตัราหุน้ละ 0.34 บาท คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 96 ของ 

     กำาไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของ 

     บริษัท

      ทัง้นีบ้รษิทัไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถื้อหุน้เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 

     2561 เป็นจำานวนเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จึง 

     ยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นเงิน 

     234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ซ่ึงผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา 

     สามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 

     ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

      - เงินปันผลจำานวน 0.07 บาท ต่อหุ้น จ่ายจากกำาไรของกิจการที่ได้รับ 

     การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นผู้ได้รับ 

     เงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

      - เงินปันผลจำานวน 0.10 บาท ต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลจากกำาไรของ 

     บริษัทท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซ่ึงผู้ได้รับเงินปันผลสามารถ 

     ขอรับเครดิตภาษีได้

      เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2560 ที่ผ่านมา 

     บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำานวนทั้งสิ้น 469,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 

     บาท  (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 ของกำาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ)  

      ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

     2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามท่ี 

     ปรากฏรายช่ือ ณ วันกำาหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี  

     14 มีนาคม 2562 (Record Date)  โดยบริษัทมีกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธท่ี  

     8 พฤษภาคม 2562

      อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจ 

     ดำาเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำาปี 2561
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 

     (หลงัหกัเงนิปนัผลระหวา่งกาล) สำาหรบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัสำาหรบัปสีิน้สุด 

     วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็น 

     เงินทั้งสิ้น 234,600,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำาหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา       ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ัง 

     ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำาหนดในการประชุม 

     ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวนหนึ่ง 

     ในสาม (1/3) ของจำานวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออก 

     จากตำาแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับสลากกัน ส่วน 

     ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง  

     โดยกรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้ 

      ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  2562  มีกรรมการท่ีครบกำาหนด 

     ออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 ท่าน จากจำานวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่ง 

     เท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

      ชื่อ    ตำาแหน่ง

     1.  นายชัยยงค์  รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา

         และกำาหนดค่าตอบแทน

     2.  นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการและกรรมการบริหาร / 

         กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
        

     3.  นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์   กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

      บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับคัดเลือกเป็น 

     กรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ใน ระหว่างวันท่ี 18 มกราคม ถึง 19  

     กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็น 

     กรรมการในครั้งนี้

      ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนของบรษิทัไดพิ้จารณา 

     คุณสมบัติของกรรมการท่ีครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ 

     ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ทั้ง 3 ท่านแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

     3 เห็นว่าบุคคลท้ัง 3 ท่านน้ีเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ 

     ประวัติการทำางานที่ดี มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม  

     ตลอดจนมทีศันคตท่ีิดตีอ่องคก์ร สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพออนัเปน็ประโยชน์
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     ต่อการดำาเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

     ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

     และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการ 

     แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

      สำาหรับผู้ทีจ่ะดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอสิระกเ็ป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติความ 

     เป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ 

     เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำาเสนอต่อที่ 

     สามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2562 เพือ่พจิารณาเลอืกต้ังกรรมการท่ีครบกำาหนดออกจาก 

     ตำาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการท่ีครบกำาหนดออกจาก 

     ตำาแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้ 

     กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระท้ัง 3 ท่านกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง 

     กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้ 

     ชื่อ    ตำาแหน่ง

     1.  นายชัยยงค์  รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา

         และกำาหนดค่าตอบแทน

     2.  นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการและกรรมการบริหาร / 

         กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

     3.  นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์   กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

      ทัง้นี ้กรรมการรายเดมิทัง้ 3 ทา่นข้างตน้ ไมไ่ดด้ำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการ 

     หรือผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

     สำาหรับประวัติและความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคย 

     ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการ 

     ชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

     หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัเสนอชือ่นัน้ ปรากฏ 

     ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3 

คะแนนเสียงสำาหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่ 

     กำาหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 (โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน  

     กรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2562

ความเป็นมา      ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร 

     แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำาหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ 

     เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 

     ได้กำาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล 
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     เบี้ยประชุม  บำาเหน็จ  โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อ 

     บังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจจะกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอน  

     หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำาหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอด 

     ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ 

     ต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

      ในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

     ประจำาปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรอง 

     อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าท่ี และ 

     ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 

     ชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับ 

     บริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่  

     ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2562 พจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั 

     และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1. คณะกรรมการบริษัท

      - คณะกรรมการบรษิทัได้รบัคา่ตอบแทนกรรมการรวมไมเ่กนิ 2,400,000 

     บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน/คน)

ปี 2562
 (ปีที่เสนอ)

ปี 2561 เพิ่ม/ลด 

1.  ประธานกรรมการบริษัท 60,000 60,000 -

2.  กรรมการอิสระ  30,000 30,000 -

3.  กรรมการและกรรมการบริหาร 80,000 80,000 -

      - โบนัส บริษัทเห็นควรกำาหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฎิบัติ 

      งานประจำาปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำานวนรวมไม่เกิน 250,000  

      บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม  

      ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจำา 

      ปี 2560 เป็นจำานวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี (เท่าเดิม)  

     2. คณะกรรมการตรวจสอบ

      - ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 

      กรรมการรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน/คน)

ปี 2562
 (ปีที่เสนอ)

ปี 2561 เพิ่ม/ลด 

1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 15,000 5,000

2.  กรรมการตรวจสอบ  15,000 10,000  5,000
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     3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

      - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้รับ 

      เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน/คน)

ปี 2562
 (ปีที่เสนอ)

ปี 2561 เพิ่ม/ลด 

1.  ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

10,000 10,000 -

2. กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน

8,000 8,000 -

     ทั้งนี้สำาหรับกรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ 

     ในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2562 พจิารณา 

     อนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทรวมถึง 

     อนุมติัการกำาหนดกรอบการจา่ยเงนิโบนสัประจำาป ี2561 ใหแ้กก่รรมการบรษัิท ตาม 

     รายละเอียดข้างต้น 

คะแนนเสียงสำาหรับการอนุมัติ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2562

ความเป็นมา     เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535  

     (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 42 ท่ีกำาหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

     สามัญประจำาปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 

      ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ 

     การทำางานของผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำากัด  

     เป็นสำานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำางานที่ดี มีความ 

     เช่ียวชาญในการสอบบัญชี นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท  

     ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำากัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม   

      คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562  

     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำากัด  

     เป็นสำานักงานสอบบัญชีของบริษัท สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

     2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)  

     ประจำาปี 2562

     นายชูพงษ์   สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ

     นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ

     นางสาวเพ็ญศรี   ธรรมวโรดม    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ



บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  9

     นายวัลลภ   วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

     แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มี 

     คุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำานักงานสอบบัญชีและผู้สอบ 

     บัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ 

     ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมี 

     ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับ 

     การเสนอชื่อประจำาปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4 

     2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินราย 

     ไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำานวน 2,000,000 บาท  (สองล้าน 

     บาทถ้วน) ลดลง 20,000 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 0.99 เม่ือเทียบกับค่าสอบบัญชี 

     ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ  (Non- 

     Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำาเอกสาร เป็นต้น

     3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำาปี 2562 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจำานวน  

     1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ลดลง 70,000 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 0.93  

     เม่ือเทียบกับค่าสอบบัญชีปีท่ีผ่านมาโดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ท้ังน้ี  

     คา่ตอบแทนในการสอบบัญชข้ีางต้น ไมร่วมคา่บรกิารอ่ืน ๆ  (Non-Audit Services)  

     เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำาเอกสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี
(บาท)

ปี 2562
 (ปีที่เสนอ)

ปี 2561 เพิ่ม/ลด 

1.  บมจ. เถ้าแก่น้อย
    ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

2,000,000 2,020,000 -20,000

2.  บริษัทย่อย* 1,000,000 1,070,000 -70,000

รวม 3,000,000 3,090,000 -90,000

     * บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำากัด,  

     บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำากัด, และ บริษัท เถ้าแก่น้อยน้อยแคร์ จำากัด

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชี 

     จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

     สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

     1. นายชูพงษ์   สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ

     2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ

     3. นางสาวเพ็ญศรี  ธรรมวโรดม    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ

     4. นายวัลลภ   วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 

     และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2562 เป็นจำานวนเงินไม่เกิน  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256210

     2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวม  

     ไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำาหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเป็นมา    เนื่องด้วย (1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27  

     มิถุนายน 2557 เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้กำาหนดให้การประชุมท่ี 

     กฎหมายต่างๆ บัญญัติให้ต้องประชุมสามารถกระทำาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 

     ผลบงัคับใชไ้ดต้ามกฎหมาย และกรมพฒันาธรุกจิการคา้ได้มคีำาช้ีแจงเร่ืองการประชุม 

     ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด  

     สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 

     74/2557 ดงักลา่ว ใหบ้รษัิทมหาชนจำากัด กรณปีระสงคจ์ะประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 

     จะต้องมีการกำาหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับด้วย และ  

     (2) คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม 

     กฎหมายเพื่ออำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  

     ได้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับใหม่

ข้อ 24 [วรรค 1] คณะกรรมการของบริษัท

ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ข้อ 24 [วรรค 1] คณะกรรมการของบริษัท

ตอ้งประชมุอยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครัง้ ณ ทอ้ง

ที่อันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ

สถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร

[วรรค 2] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรอืผูซ่ึ้งไดร้บัมอบหมายสง่

หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไมน่อ้ยกวา่ 

7 วนั กอ่นวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณจีำาเป็นรบี

ด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำาหนด

วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

[วรรค 2] การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจ

จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวม

ถึงแต่ไม่จำากัดเพียงประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวัน

ที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 

มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ

การประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับใหม่

[วรรค 3] คณะกรรมการบริษัทสามารถจัด

ประชุมได ้ณ ทอ้งทีอั่นเป็นท่ีตัง้สำานกังานใหญ่

ของบรษิทัหรอืสถานทีอ่ื่นใดตามทีเ่หน็สมควร

[วรรค 3] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ 

ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมาย

สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไมน่อ้ยกวา่ 

7 วนั ก่อนวันประชมุ เวน้แตใ่นกรณจีำาเป็นรบี

ด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำาหนด

วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

[วรรค 4] กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจ

ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

คณะกรรมการได ้ในกรณทีีม่กีรรมการตัง้แต ่

2 คนขึน้ไปรอ้งขอ ให้ประธานกรรมการหรอื

กรรมการทีไ่ด้รบัการมอบหมายจากประธาน

กรรมการกำาหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบั

แต่วันที่ได้รับการร้องขอ

[วรรค 4] กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจ

ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

คณะกรรมการได ้ในกรณทีีม่กีรรมการตัง้แต ่

2 คนข้ึนไปรอ้งขอ ให้ประธานกรรมการหรอื

กรรมการทีไ่ดร้บัการมอบหมายจากประธาน

กรรมการกำาหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบั

แต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 30 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้

มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ

ประจำาปภีายใน 4 เดอืน นบัแตว่นัสิน้สดุของ

รอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 30 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้

มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ

ประจำาปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบบัญชีของบริษัท

[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจาก

ท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำานวนหุ้นได้ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 5 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้

ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึง

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ

จำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าช่ือกัน

ทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่

ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้

ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่น

น้ีให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 

1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

 

[วรรค 2] การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืน่นอกจาก

วรรคหนึง่ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั โดย

คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถื้อหุน้เปน็การ

ประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร

[วรรค 3] ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

จำานวนหุน้ท่ีจำาหน่ายไดท้ัง้หมด จะเข้าชือ่กนั

ทำาหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผู้

ถอืหุน้เปน็การวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้แตต่อ้งระบุ

เรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชุมไว้

ใหช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณเีชน่

นี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อื

หุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ

จากผู้ถือหุ้น



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256212

ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับใหม่

[วรรค 4] ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้

มีการประชุมภายในกำาหนดระยะเวลาตาม

วรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ

ผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จำานวนหุ้นตามที่

บังคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 

วนันับแตวั่นครบกำาหนดระยะเวลาตามวรรค

สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม

ผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำาเป็นท่ี

เกดิจากการจดัใหม้ปีระชมุและอำานวยความ

สะดวกตามสมควร

[วรรค 5] ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้

ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ตามวรรคสี่ครั้งใด จำานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม

ประชมุไมค่รบเปน็องคป์ระชมุตามทีก่ำาหนด

ไวใ้นข้อ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสีต่อ้งรว่มกันรบั

ผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มี

การประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 

     พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อรองรับการ 

     ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

     บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ 

     สงบแห่งชาติตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำาหรับการอนุมัติ  เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี 

     สิทธิออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 9  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 โดยดำาเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดย

บรษิทัไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑใ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่http:// www.taokaenoi.co.th/ir และแจง้ขา่วผา่นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทแต่อย่างใด

 อน่ึง วนักำาหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2562 และมสีทิธริบัเงนิปันผล (Record 

Date) คือ วันที่ 14 มีนาคม 2562 (ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้อง
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รอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 

เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำาดับที่ 7 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 08.00 น. 

 อน่ึงเพ่ือความสะดวกในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้

บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ก หรอื แบบ ข หรอืแบบ ค ทีแ่นบมาตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลำาดบัที ่5.1 หรอืสามารถดาวนโ์หลดหนงัสอืมอบ

ฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian 

ในประเทศไทยเปน็ผูร้บัฝากและดแูลหุ้น) ไดจ้าก http:// www.taokaenoi.co.th/ir โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึง่ตาม

ที่ระบุไว้เท่านั้น 

 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความ

ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

โดยใช้หนังสือมอบอำานาจแบบ ข ให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำาหนดออกจาก

ตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ดังนี้ 

  1) นายยุทธ  วรฉัตรธาร

  2) นางวณี ทัศนมณเฑียร

 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5.4

 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำาหนด

มายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำาหรับ

ปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

       ขอแสดงความนับถือ
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หมายเหตุ

 1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (http:// www.taokaenoi. 

  co.th/ir ) และสามารถส่งคำาถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ  ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 

  ผ่าน E-mail address: ir@taokaenoi.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท  เถ้าแก่น้อย  

  ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จำากัด (มหาชน)  337 ถนนบอร์นสตรีท ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

  หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0 2984 0118 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัท 

  จะติดต่อกลับได้ 

 2. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ 

  ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำาหนด และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การ 

  นับคะแนนเสียง และแจ้งผลนับคะแนน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5.1 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับ 

  ที่ 5.3 โดยบริษัทจะดำาเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฎตาม 

  สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5.2 

 3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำาปี 2561 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับ 

  หนังสือรายงานประจำาปี 2561” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

       โทรศัพท์  0 2984 0666 ต่อ 316     

       โทรสาร    0 2984 0118
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2  

    อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขที่ 100 หมู่ 3   

    ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุม

 ก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนำากรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

 ฝ่ายจัดการดูแลการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.taokaenoi.co.th รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันท่ี 

4 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคล

เพ่ือเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ นอกจากนี ้บรษิทัได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บน

เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

 ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้ 

 1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง 1 เสียง โดยการลงมติเป็นดังนี้

  •  วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

  •  วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

  •  วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 

   กว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 2.  สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ใน 

  กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

  โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ 

  ไปรับบัตรลงคะแนนโดยจะได้นำาคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำานวนเสียงทั้งหมด 

  ของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

  สำาหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ  

  เจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ เพือ่รวบรวมความเหน็ ท้ังเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง 

  เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทได้ทำาการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์ 

  เรยีบร้อยแล้ว ดังนัน้ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสยีงลงคะแนนอกี
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 4. หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ใน 

  ระหว่างการพิจารณาและภายหลังเท่านั้น

 5. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบ Barcode และได้แต่งตั้งให้บริษัท กุดั่น แอนด์ 

  พาร์ทเนอร์ส จำากัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำาหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไป 

  ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเป็น 

  ตัวแทนสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนในครั้งน้ีด้วย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์มา 

  เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

 6. สำาหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออก 

  จากห้องประชุม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น

 7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจจะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติมใน 

  ประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อบันทึกในวาระการประชุมโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อ 

  จบการนำาเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้วก็ได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟน 

  ทีท่างบรษัิทได้จัดเตรยีมไว้ให้เพือ่ความชัดเจนของคำาถาม โดยจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซักถามได้อย่างเต็มที ่ 

  แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุมนั้นๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น 

  ท่านอื่น

  จากนั้นฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้แนะนำาคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทาง

กฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำานวน 8 ท่าน

 1. คุณยุทธ           วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 2. คุณวณี          ทัศนมณเฑียร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ 

    กำาหนดค่าตอบแทน

 3. คุณชัยยงค์       รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ 

    กำาหนดค่าตอบแทน

 4. คุณสมบุญ       ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการและกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา   

    และกำาหนดค่าตอบแทน

 5. คุณอิทธิพัทธ์     พีระเดชาพันธ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 6. คุณอรพัทธ์        พีระเดชาพันธ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการ 

    จัดการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 7. คุณณัชชัชพงศ์   พีระเดชาพันธ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)

 8. คุณพรธีรา        รงคะศิริพันธ์ กรรมการบริษัท/ ผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน/ กรรมการ 

    บริหารความเสี่ยง

 หมายเหตุ  สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด
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ผู้บริหารของบริษัท

 1. คุณอิทธิพัทธ์   พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. คุณอรพัทธ์     พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ

 3. คุณณัชชัชพงศ์  พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ

 4. คุณจิระพงษ์   สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

 5. คุณบุญชัย   โควพานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

ผู้สอบบัญชี

 1. คุณวิสสุตา     จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
      บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด หรือ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

 1. คุณคม        วชิรวราการ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำากัด

 2. คุณภาสิตา    นานานุกูล บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำากัด

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 

13 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ประกาศปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นวันที่ปิดสมุดทะเบียน 10,630 ราย จากจำานวนหุ้นทั้งหมด 1,380 ล้านหุ้น และในการประชุมสามัญผู้

ถอืหุน้ประจำาปี 2561 ในวนันีม้ผีูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจำานวน 71 ราย คดิเป็นจำานวนทัง้หมด 48,071,324 หุน้ 

และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 1,253 ราย คิดเป็น 510,865,645 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุ 1,324 ราย เป็นจำานวนหุน้ทัง้หมด 991,566,969 หุน้ คดิเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุ

ทั้งหมดร้อยละ 71 จากจำานวนหุ้นทั้งหมด 1,380 ล้านหุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 33 ของบริษัท ประธานฯ 

จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 และดำาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2560 ซึง่ประชมุเมือ่วนัพธุที ่26 เมษายน 2560

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 

2560 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่สำาเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน 

รายละเอยีดของรายงานการประชมุดังกล่าว ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 1 ของหนงัสอืเชญิประชมุทีไ่ด้จดัส่งให้ผูถื้อหุน้แล้ว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 ดังกล่าว 

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำาถามใดๆ ประธาน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256218

 เห็นด้วย  1,126,293,433 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000

 ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000

 งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     -

 บัตรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2560

 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำาสรุปผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 รายละเอียดดังที่ปรากฎในรายงานประจำาปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 41

 คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท 

เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีบริษัทในเครือทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท 

เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำากัด ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นเจ้าของร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์  

ซึง่ปัจจบุนัมอียูป่ระมาณ 11 -12 สาขา และคาดว่าจะเปิดสาขาใหม่เพิม่อกีประมาณ 20 สาขาภายในปีนี ้ส่วนใหญ่สาขาที่

จัดตั้งจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดเด่นของกรุงเทพมหานครและเมืองท่องเที่ยว (2) บริษัท เอส.ซี.พี.เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งบริษัทถือ

หุน้ร้อยละ 100 เป็นบรษิทัทีจั่ดจำาหน่ายผงปรงุรสให้กับบรษิทั และได้สร้างโรงงานใหม่ในนคิมอตุสาหกรรมโรจนะเพือ่ทีจ่ะ

รองรับการเติบโตของบริษัท (3) บริษัท เถ้าแก่น้อย แคร์ จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จำากัด) เป็นบริษัทที่

จะรองรับการออกสินค้าใหม่โดยเฉพาะสินค้าเพื่อสุขภาพ (4) Taokaenoi USA Inc. (เดิมชื่อ GIM Factory Inc.) บริษัท

เพิ่งซื้อกิจการที่ประเทศสหรัฐอเมริกานี้เมื่อสิ้นปีที่แล้ว โดยบริษัทมองว่าจะเป็นตลาดใหม่ทางยุโรปและสหรัฐ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาหร่ายอบ สาหร่ายออร์แกนิค 

 ส่วนอกีผลงานหน่ึงในปี 2560 คือโรงงานใหม่ของบรษิทัซึง่ตัง้อยูท่ี่นคิมอตุสาหกรรมโรจนะ มเีนือ้ท่ี 18 ไร่ ประกอบ

ด้วย 2 อาคาร คอือาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิค้า ท้ัง 2 ส่วนนีบ้รษิทัได้เร่ิมต้นเดนิสายการผลติเมือ่ไตรมาส 2 ปี 2560 

ซึ่งปัจจุบันยังถือว่ายังไม่เต็มกำาลังการผลิต อย่างที่ได้ชี้แจงเมื่อปลายปีที่แล้ว มีกำาลังการผลิตอยู่ที่ 2,200 ตัน อัตราการใช้

กำาลังการผลิต (Utilization Rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 74 ส่วนปี 2561 บริษัทตั้งเป้าว่าหลังจาก Phase 2 เปิดแล้ว 

กำาลังการผลิตน่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 4,000 - 4,500 ตัน โดยที่อัตราการใช้กำาลังการผลิต (Utilization Rate) ที่บริษัท

ตัง้ไว้คอืประมาณร้อยละ 75 – 80  ขณะเดยีวกนับรษิทักม็ผีลติภณัฑ์ใหม่ทีไ่ม่ใช่สาหร่าย คอื มายเวย์ (My Whey) ถอืเป็น

สินค้าอีกตัวหนึ่งที่บริษัทคาดว่าจะเป็นสินค้าที่มุ่งเน้นทางด้านตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทพยายามที่จะมุ่ง

เน้นสินค้าประเภทสาหร่ายอบที่บริษัทมองว่ายังมีศักยภาพที่จะเติบโตในตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการนำาเสนอ

ผลิตภัณฑ์ในขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ขึ้น เช่น family Pack เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเดิมที่บริโภคอยู่บริโภคให้มากขึ้น 

 ในปี 2560 บริษทัมยีอดขาย 5,264 ล้านบาท ซึง่เตบิโตจากยอดขายปี 2559 ร้อยละ 12 โดยสดัส่วนการขายยงัคง

เช่นเดิม กล่าวคือสัดส่วนการขายในตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 61 : 39 ทั้งนี้ ตลาด

ประเทศจีนยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ของบริษัทคือร้อยละ 40 ส่วนตลาดอื่นๆ ที่บริษัทก็ยังคงให้ความสำาคัญอยู่ 

ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม หรือแม้กระท่ังประเทศในแถบยุโรป โดยประเทศ

ล่าสุดที่บริษัทได้มีการส่งออกสินค้าไปจำาหน่ายคือประเทศเอสโตเนีย ซึ่งเป็นประเทศในแถบยุโรปตะวันออก ทั้งนี้ เพื่อที่

จะให้เป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัต้ังไว้คอื Global Snack Brand  ยอดขายในประเทศจีนมศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโตข้ึนเรือ่ยๆ 

จากเดิมปี 2559 มียอดขายอยู่ที่ 1,761 ล้านบาท ขณะที่ปี 2560 ยอดขายเติบโตขึ้นมาร้อยละ 20 เป็น 2,100 ล้านบาท 

ฉะน้ันในปีน้ีบริษทัจะมุง่เน้นไปทีท่ัง้ตลาดประเทศจนีและตลาดประเทศสหรฐัอเมรกิา หากพิจารณายอดขายในประเทศจนี

จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นที่ประมาณ 800 ล้านบาท มาเป็น 1,700 ล้านบาท และ 2,100 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทคาดว่าใน



บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  19

ปีต่อๆ ไปจะต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดมากกว่านี้ ดังนั้น บริษัทจึงจดให้มีแบรนด์แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) 

ที่ชื่อว่าวง SBFIVE ซึ่งเป็น Boy Band ที่มีแฟนคลับจากประเทศจีนเป็นจำานวนมาก เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าบริษัท

ได้มีการลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการตลาดในประเทศจีน 

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 

 คุณพัชนี หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดกำาไรของบริษัทจึงลดลง ทั้งที่ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 12 และในประเทศจีนได้ร้อยละ 20 

 คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงว่า ในปีที่แล้วประเด็นที่ 1 ที่ผลกำาไรของบริษัทลดลงจากเดิมส่วนหนึ่งมีสาเหตุ

มาจากต้นทุนของวัตถุดิบหลักของบริษัท ในปี 2559 และปี 2560 ท่ีผ่านมาต้นทุนสาหร่ายมีการเพ่ิมข้ึนโดยต่อเนื่องมา

ตลอด ในปี 2559 สาเหตุหลักมาจากภาวะโลกร้อนที่ทำาให้ผลิตสาหร่ายออกมาได้น้อย ซึ่งในปี 2559 เองนั้น ราคาก็ได้

ก้าวกระโดดขึ้นไปถึงร้อยละ 15 - 20 ขณะเดียวกันพอปี 2560 บริษัทก็คาดว่าราคาไม่น่าจะสูงขึ้นอีกแล้ว แต่ก็มีเรื่องของ

ผลผลติจากประเทศจีนทีล่ดลงอย่างท่ีได้เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าประเทศท่ีเพาะปลกูสาหร่ายท่ีนำามาทำาเป็นขนมหรือทำาเป็น

อาหารทีช่ือ่ว่า Nori Seaweed มอียู่ 3 ประเทศในโลกก็คือประเทศจนี ประเทศญีปุ่น่ และประเทศเกาหล ีโดยประเทศจนี

จะมีผลผลิตอยู่ประมาณ 40 ล้านแผ่นต่อปีโดยเฉลี่ย ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 80 ล้านแผ่นต่อปี ประเทศเกาหลีประมาณ 

140 ล้านแผ่นต่อปี ปรากฏว่าในปี 2560 มีการทดลองพันธุ์สาหร่ายใหม่เพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ปรากฏว่าการทดลอง

ล้มเหลวผลผลิตหายไปร้อยละ 30 - 40 ภายในปี 2560 กลายเป็นว่าแทนที่จะทำาให้ราคาสาหร่ายเท่าเดิมหรือลดลงกลับ

กลายเป็นเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่บริษัทมีผลกระทบจากสาหร่ายตั้งแต่ปี 2559 แล้วระดับหนึ่ง ในปี 2560 บริษัทก็ได้

รับผลกระทบต่อเนื่องมาอีก ทำาให้ต้นทุนสำาคัญก็คือสาหรา่ยที่เป็นวัตถุดิบหลักมีผลกับกำาไรขัน้ต้นของบรษิัท ประเดน็ที่ 2 

เป็นเร่ืองของโรงงานทีเ่พิง่เปิดทีน่คิมอตุสาหกรรมโรจนะ ตามทีไ่ด้เรยีนไปแล้วว่าเงนิลงทนุทีบ่รษิทัได้มาจากการนำาหุน้เข้า

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในการสร้างโรงงานใหม่บรษิทัมคีวามตัง้ใจจะให้โรงงานใหม่เป็นโรงงานทีด่ำาเนนิการด้วย

เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic Machine) ให้มากที่สุด ซึ่งประเภทสาหร่ายที่บริษัทมีความชำานาญในการผลิตคือทอด

และย่าง ซึ่งทั้งสองประเภทนี้ บริษัทเป็นผู้สร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยตนเอง ทำาให้ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) 

เกิดแล้วแต่ขณะเดียวกันอัตราการใช้กำาลังการผลิต (Utilization Rate) ยังไม่สูงมากทำาให้ต้นทุนหรือต้นทุนคงที่ต่อหน่วย 

(Unit) ของสินค้าทีผ่ลติทีโ่รงงานใหม่ยงัสงูอยู ่เพราะฉะนัน้สาเหตทุีก่ล่าวมาข้างต้นรวมถงึการทีบ่รษัิทมกีารพฒันาทำาวจิยั

และพัฒนา (Research and Development: R&D) ต่างๆ บริษัทมีการทุ่มลงทุนในเรื่องค่าใช้จ่ายไปพอสมควร อย่างไร

ก็ตาม ทีมผู้บริหารของบริษัทสัญญาว่าจะมีการปรับปรุงข้ึนเป็นลำาดับ ส่วนเรื่องราคา บริษัทยังไม่ได้มีการปรับราคาขาย

ปลีกทั้งหมด หมายความว่ามีแค่บางรายการสินค้า (Stock Keeping Unit: SKU) เท่านั้นที่มีการปรับราคาขายปลีก ซึ่ง

เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมากำาไรลดลง อย่างไรก็ตามยอดขายมีแนวโน้มที่จะสูง

ขึ้นเรื่อยๆ

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสาเหตุหลักที่ทำาให้กำาไรลดลงมาจากต้นทุนที่สูงขึ้น อันดับแรกคือ

วัตถุดิบสาหร่ายประมาณคร่ึงหน่ึงมีผลกระทบมาจากสาหร่าย ผลกระทบอีกส่วนหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการขายท่ีสูงขึ้น

เนื่องจากปีที่แล้ว บริษัทออกสินค้าใหม่ซึ่งก็คือ มายเวย์ (My Whey) ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทออกเป็นแบรนด์ใหม่ที่ไม่ได้

เกี่ยวข้องกับสาหร่าย เป็นแบรนด์ที่บริษัทต้องใช้กำาลังในการสร้างตลาดค่อนข้างมาก และปีที่แล้วต้องยอมรับว่าเป็นปีท่ี

ตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยค่อนข้างแย่จึงต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการทำาการตลาดมากกว่าเดิม เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งทั้ง

รายใหม่และรายเดมิ อนัดบัทีส่ามบรษิทัได้รบัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีม่แีนวโน้มผนัแปรมาก

ช่วงประมาณไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปีที่แล้วรวมถึง ไตรมาส 1 ในปีนี้ ทำาให้บริษัทกำาไรหรือขาดทุนจากส่วนนั้นมาก

พอสมควร หลักๆ คือ 3 ปัจจัยนี้ที่ทำาให้ต้นทุนสูงข้ึน แต่เช่ือว่าในปีนี้จะมีกำาไรท่ีดีข้ึนกว่าปีท่ีแล้ว สิ่งหนึ่งท่ีบริษัทเรียนรู้

จากผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผลกระทบน่าจะน้อยลงหรือแทบไม่มี ส่วนเรื่อง

ของวัตถุดิบที่เป็นตัวหลักที่ทำาให้ต้นทุนมันสูงขึ้น ก็จะทำาให้ต้นทุนของบริษัทดีขึ้น รวมทั้งปีนี้ทีมบริหารก็มีการปรับสินค้า
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ใหม่เพือ่ทีจ่ะทำาให้การขายสนิค้าทีม่กีำาไรมากขึน้ ในส่วนทีข่ายได้น้อยโรงงานของบรษัิทกม็กีารปรบัปรงุแก้ไขให้ดขีึน้ เช่น 

โรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะก็มกีารเอาเครือ่งจกัรเข้ามาใช้ซึง่ก็ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเกอืบเตม็ท่ี แล้วกใ็นส่วนของ

โรงงานทีน่พวงศ์ทีเ่ป็นโรงงานเดมิ ปีนีบ้รษิทักม็แีผนทีจ่ะนำาเครือ่งจกัรทีใ่ช้แล้วสำาเรจ็ทีโ่รจนะมาติดต้ังเข้ากับโรงงานทีน่พ

วงศ์กจ็ะทำาให้ต้นทนุเรือ่งแรงงานลดลงได้ ในไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ยอดขายในปีนีก้ม็องว่ายงัคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง อย่าง

ไตรมาส 1 ปีน้ี มองว่าถ้าเทยีบกบัปีทีแ่ล้วค่อนข้างจะดกีว่า ต้นทนุในการดำาเนนิงานดกีว่า ต้นทนุในการทีจ่ะทำาให้ยอดขาย

เพิ่มขึ้นดีกว่า และในไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 น่าจะดีขึ้น

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า อีกไม่นานจะได้ชี้แจงผลประกอบการของไตรมาสแรก สรุปคือสาเหตุมา

จากต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนหลักมาจากวัตถุดิบที่ควบคุมไม่ได้ วัตถุดิบมันมีการขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก

ทีค่วบคมุไม่ได้ สาเหตทุีส่องเกดิจากการทำาการตลาดสินค้าใหม่ๆ ในส่วนของโรงงานต้องเข้าใจว่าเป็นการลงทนุเพือ่ขยาย

ยอดขายในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนสร้างรายได้ที่ดีขึ้น

 คณุภาณุวฒัน์ เวชยนัต์ววิฒัน์ ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าเนือ่งจากรายได้ยอดขายในประเทศจนีเป็นสดัส่วนใหญ่ของบรษิทั

และเข้าใจว่าปีนีก้จ็ะสงูขึน้ไปอกี แต่หากพจิารณาเปรยีบเทยีบรายได้ในปี 2558 และปี 2559 ทีส่งูข้ึนเกอืบร้อยละ 100 แต่

รายได้ในปี 2559 กับปี 2560 กลับลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 20 จึงอยากสอบถามว่าเหตุที่รายได้ที่ลดลงอย่าง

มากนั้นเกิดจากปัจจัยปัญหาอะไร ตอนนี้เข้าใจว่ามี 3 ช่องทาง คือ ส่งออก (Export) นำาเข้า (Import) ผู้จัดจำาหน่ายโดย

เน้นทีก่ารกระจายสนิค้า (Distributor) ตวัไหนทีส่่งผลกระทบหลกั ปัญหาทีเ่กดิข้ึนมีการแก้ไขอย่างไร รวมถงึการทีร่ายได้

ในปีที่ผ่านมาลดลงนั้น บริษัทมีการปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดอย่างไรบ้าง

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชี้แจงว่า ในความเป็นจริงแล้ว ยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น

 คณุอทิธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าบรษัิทพยายามจะเตบิโตในต่างประเทศ โดยเฉพาะเป้าหมายของบรษัิท

คือการเป็น Global Snack Brand โดยที่ประเทศจีนเป็นเป้าหมายหลักในการเติบโต แต่การที่การเติบโตลดลงจากร้อย

ละ 100 เหลือร้อยละ 20 นั้นเป็นเพราะว่าปีก่อนหน้านั้น บริษัทมีฐานในประเทศจีนค่อนข้างน้อย มีช่องทางการกระจาย

สินค้า (Distribution) ไม่ถึงร้อยละ 5 ของการกระจายสินค้าทั้งหมด (total distribution) แต่ปัจจุบันบริษัทได้ขยายถึง

ประมาณเกือบร้อยละ 30 ของการกระจายสนิค้าทัง้หมด ทำาให้การเตบิโตจากเดมิเป็นร้อยละ 100 หรอืเป็นมากกว่าร้อยละ 

100 ยากขึ้น แต่ตอนนี้บริษัทจะทำาวิธีการเดิมโดยการหาผู้จัดจำาหน่ายโดยเน้นที่การกระจายสินค้าแล้วขยายช่องทางการ

กระจายสนิค้าเดมิยากขึน้เพราะจะไปซำา้กบัช่องทางเดมิ เนือ่งจากในประเทศจีนนัน้ไม่สามารถทำาการตลาดครอบคลมุช่อง

ทางการกระจายสนิค้าได้ทัง้หมดร้อยละ 100 ได้ บรษิทัจงึต้องหาวธิท่ีีจะเพิม่ช่องทางการกระจายสนิค้าคอืบรษิทัต้องหาหุน้

ส่วน (Partner) ที่มีช่องทางจัดจำาหน่ายสินค้าเพิ่มนอกเหนือจากที่มีอยู่ และสิ่งที่บริษัทต้องทำาควบคู่ไปด้วยก็คือต้องสร้าง

แบรนด์ เพราะในขณะที่บริษัทกำาลังเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า ถ้าไม่สร้างแบรนด์ไปด้วย อาจทำาให้บางพื้นที่อยู่ห่าง

ไกลไม่รู้จักสินค้าของบริษัทและอาจทำาให้การขายในระยะยาวนั้นทำาได้ยากขึ้น อาจจะขายได้เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้น

อาจจะไม่มีการซื้อซำ้า บริษัทจึงต้องลงทุนเรื่องการสร้างแบรนด์ไปด้วยเพื่อความยั่งยืน เพื่อขยายตลาด ให้ยอดขายเติบโต

อย่างต่อเนื่อง

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อ 6 ปีก่อน บริษัททำาการซื้อขายกับประเทศจีนแค่ 200-300 ล้านบาท 

ซึง่ถอืว่ามอีตัราการเตบิโตสงู เพราะฐานใหญ่ขึน้สดัส่วนร้อยละจงึลดลง การเตบิโตนัน้มปัีจจยัอืน่ๆ ทีต้่องมารองรบัเพือ่ให้

บริษทัมัน่คงยัง่ยนื โดยปกติบรษัิทจะวเิคราะห์ช่องทางของบรษิทัอยูเ่สมอว่าควรจะไปในช่องทางไหนเพือ่ใช้ทรพัยากรของ

บริษัทให้เกิดมูลค่า / ประโยชน์สูงสุด 

 คณุชเูกยีรติ หาญประมขุกลู ผูถ้อืหุน้สอบถามว่า ท่ีบรษิทับอกว่า บรษิทัขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ตัง้แต่ไตรมาส 

3 ปีที่แล้วจนถึงไตรมาส 1 ปีนี้ ไม่ควรที่จะขาดทุน 3 ไตรมาสติดต่อกัน ควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา และมีคำาถามเพิ่ม

เติมว่า ทุนจดทะเบียน 3.1 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ทุนรวมค่าลงทุนประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คืออะไร ต่างกันอย่างไร 
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และผลการดำาเนินงานของบริษัท ยอดต่างๆ ที่บริษัทลงทุนไปจะมีกำาไรขึ้นเมื่อไร และทำาไมถึงต้องมีบริษัท เอ็นซีพี เทรด

ดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำากัด เพื่อผลิตผงปรุงรสรสชาติต่างๆ เพื่อขายให้แก่บริษัท 

 คณุจริะพงษ์ สนัตภิริมย์กลุ ช้ีแจงว่าเรือ่งกำาไรขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนต้องชีแ้จงก่อนว่า ต้นปี 2560 ประเทศ

สหรฐัอเมรกิาได้มปีระธานาธบิดคีนใหม่ เป็นช่วงทีค่่าเงนิบาทอ่อนลง เมือ่ค่าเงนิบาทอ่อนลง สิง่หนึง่ทีก่ระทบกบับรษัิทคือ

นอกจากราคาสาหร่ายทีบ่รษิทัซือ้ด้วยดอลลาร์สหรฐัแล้ว อตัราแลกเปลีย่นเป็นส่วนหนึง่ทีบ่รษิทักม็กีารจดัการความเสีย่ง 

ดังนั้นสิ่งที่บริษัททำาคือการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ที่ต้องทำาช่วงต้นปี

เพราะในเรื่องของการจัดหาสาหร่าย บริษัทจะทำาเป็นสัญญาปี โดยจะเริ่มเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคม

ที่จะมีการลงนามในสัญญา ดังนั้น บริษัทจึงทราบดีอยู่แล้วว่าทั้งปีบริษัทจะซื้อสาหร่ายเป็นมูลค่ากี่ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

บริษัทจึงมีการจัดการในเรื่องของการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) อย่างไร

กต็าม หลงัจากนัน้สภานการณ์การเมอืงโลกต่างๆ โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิาทำาให้ค่าเงนิผกผนั ซึง่กค็อืทำาให้ค่าเงนิ

บาทในตอนช่วงประมาณปลายปีแข็งค่าขึ้นทำาให้การที่บริษัททำาการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward Contract) เมื่อตอนต้นปี เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้ และทำาให้บริษัทได้รู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงที่คิดเป็น

บาทน้ันเท่าไหร่ จงึทำาให้เกดิการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นข้ึน ในขณะเดยีวกนับรษิทัทำาสญัญาในไตรมาส 1 ของแต่ละ

ปีจะเป็นราคาสาหร่ายเก่าที่เป็นดอลลาร์สหรัฐเก่า บริษัทจะได้ราคาสาหร่ายใหม่ในเดือนเมษายน ดังนั้น ตัวนี้ก็เป็นส่วน

หนึง่ทีท่ำาให้กำาไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นอาจจะดขีึน้ภายในไตรมาส 2 เป็นต้นมา การทีบ่รษิทัมบีญัชเีงนิฝากเงนิตรา

ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการค่าเงิน 

 ในส่วนของ บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทสำาหรับผลิตสูตร ถือเป็นผลสำาเร็จของ

บริษัท ซึ่งก็คือเทคโนโลยีการผสมสูตรผงปรุงรส ดังนั้นจึงมีการตั้งบริษัทขึ้นใหม่เป็นบริษัทในเครือ เป็นบริษัทที่จะผลิตผง

ปรุงรสนี้ให้กับทางเถ้าแก่น้อยรวมถึงการทำาวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ต่างๆ 

 คุณชูเกียรติ หาญประมุขกูล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนจดทะเบียนคือ 31,000 หุ้น 

หุน้ละ 100 ดอลลาร์สหรฐั แต่ทีบ่รษัิทไปเจรจาต่อรองและซือ้มาอยูท่ีร่าคา 65 ดอลลาร์สหรฐั ทำาไมถงึมีการจ่ายเงนิลงทุน

ไปแค่ 2 ล้านบาท 

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชี้แจงว่าเพราะบริษัทเพิ่งประกอบการมาได้แค่ 2 ปี แต่มีผลขาดทุนเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายเดิม

ไม่สามารถขายหรือผลิตสินค้าบางอย่างท่ีน่าจะขายให้กับลูกค้า เป็นสาเหตุที่ทำาให้ต้องขายในราคาที่ตำ่ากว่าประกอบกับ

การทีบ่รษิทัมกีารทำาวจิยัตลาดในประเทศสหรฐัอเมรกิามาระดบัหนึง่ ผลผลติของบรษิทัในตลาดในประเทศสหรฐัอเมรกิา

น่าจะไปได้ดี จึงมีการตัดสินใจลงทุนในส่วนนี้

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทุกการลงทุนต้องมีการพิจารณาว่ามันมีเหตุผลอย่างไร บริษัทเล็กๆ

แต่มีความสำาคัญเชิงกลยุทธ์ เพราะสูตรปรุงรสเหล่านี้เป็นความลับ ไม่ต้องการให้มาอยู่ในกระบวนการเดียวกัน ซึ่งบริษัท

สามารถคุมได้ เพราะถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ส่วนการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโอกาส เพราะพื้นที่นี้ตั้งอยู่ทาง

ด้านตะวันตก เป็นการลงทุนที่ใช้เงินไม่มากแต่เป็นแหล่งท่ีไปสร้างฐานยอดขายในแถบตะวันตก เพราะฉะน้ันขอเรียนว่า 

ทุกการลงทุนบริษัทต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นหลัก 

 คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นเรื่องของกำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายว่า

บริษัทขายสาหร่าย และไม่มีนโยบายที่จะไปลงทุนในอัตราแลกเปล่ียน เพราะฉะนั้นบริษัทจึงพยายามกำาหนดต้นทุนของ

บริษทัทีแ่น่ชดัว่าบรษัิทนำาสาหร่ายเข้ามาแล้ว จะมต้ีนทนุเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม มปัีจจยัความเสีย่งทีน่อกเหนอืการควบคุม

ของบริษัท บริษัทจึงพยายามที่จะกำาหนดต้นทุน ราคาขาย 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำาเนินการของบริษัทในปี 2560 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระ 

รับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 คุณวณี ทัศนมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระ

ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทได้

จัดทำางบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท 

สำานักงาน อีวาย จำากัดและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยประธานฯ ขอให้คุณจิระพงษ์ สันติ

ภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

 คณุจริะพงษ์ สันติภริมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงนิ ช้ีแจงงบการเงนิประจำาปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ซึ่งเป็นงบการเงินรวมของบริษัทต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้ 

 สำาหรับงบกำาไรขาดทนุ บรษิทัมยีอดขายและผลกำาไรกล่าวคอืมรีายได้จากการขาย 5,263 ล้านบาท โดยมกีำาไรขัน้

ต้นคิดเป็นร้อยละร้อยละ 32.2 ส่วนค่าใช้จ่ายการขายอยู่ที่ร้อยละ 12.3 และ 4.1 ตามลำาดับ บริษัทมีกำาไรจากการดำาเนิน

งาน (Operating Margin) อยู่ที่ร้อยละ 15 หรือคิดเป็นเงิน 788.3 ล้านบาท บริษัทมีรายได้อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทางการ

เงิน รวมถึงภาษี จะมีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 608.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่บริษัททำาได้ถึงร้อย

ละ 16.6 สิ่งที่ทำาให้กำาไรของบริษัทลดลงคือราคาวัตถุดิบ

 ในส่วนของงบดุล บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 2,071.2 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาเป็น 

1,250.9 ล้านบาท สาเหตุหลักคือต้นทุนในการสร้างโรงงานที่โรจนะที่เพิ่มขึ้นมา ในส่วนของหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 

1,117.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2559 อยู่ประมาณร้อยละ 30 เมื่อราคาสาหร่ายเพิ่มสูงขึ้น ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการ

จัดการกับเรื่องนี้  รวมถึงการจ่ายค่าสาหร่ายล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ทางผู้จัดจำาหน่าย ลดราคา รวมถึงเช่น การแทนที่จะเก็บ

สาหร่ายไว้ทีผู่จ้ดัจำาหน่าย แล้วกค่็อยทยอยส่งมาเหมอืนแต่เดมิ กอ็าจจะมกีารให้ผูจ้ดัจำาหน่าย ส่งสาหร่ายมาเก็บไว้ทีบ่รษิทั 

เพ่ือป้องกันการขาดแคลนวตัถดิุบในระดับหนึง่ ทำาให้หนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัสนิทรัพย์หมนุเวยีนกอ็าจ

จะเพ่ิมขึน้ด้วยเช่นกัน ในส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่2,176 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 65 ในส่วนของตวัอตัราส่วนทางการเงนิ 

รายละเอียดต่างๆ อยู่ในรายงานประจำาปี ที่หน้า 6 – 7 อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญเป็นเรื่องของระยะเวลาการเก็บหนี้

เฉลีย่และการชำาระหนี ้ซึง่ระยะเวลาในการเกบ็ชำาระหนีเ้ฉลีย่ในปี 2560 อยูท่ี ่39 วนั ขณะเดยีวกันระยะเวลาชำาระหนีอ้ยูท่ี่ 

33 วัน จะเห็นได้ว่า ส่วน A/P Payment Period (จำานวนวันในการจ่ายเงินเจ้าหนี้) ลดลงจากปี 2559 ส่วนหนึ่งเนื่องจาก

บริษัทได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้สาหร่าย และตกลงให้ลดราคาให้บริษัท ซึ่งเป็นราคาที่ดีกว่าคู่แข่ง ซึ่งข้อแลกเปลี่ยนในการ

ลดราคาส่วนหนึ่งคือการชำาระหนี้ให้เร็วขึ้น รายละเอียดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ อยู่ในรายงานประจำาปีหน้า 7 ที่ได้ส่ง

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

 คุณสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในส่วนของกำาไร 961.6 ล้านบาท หรือ 788.3 ล้านบาท ที่ชี้แจงว่า 

ต้นทุนค่าสาหร่ายสูงขึ้น ทางบริษัทเคยรายงานว่า ต้นทุนค่าสาหร่ายใน ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ปีนี้ยังสูงขึ้น ไม่แน่ใจ

ว่าทีบ่อกว่าแนวโน้มของปี 2561 กำาไรของบรษิทัน่าจะดขีึน้ แต่ต้นทนุยงัสงูแบบนี ้จะมวีธิกีารบรหิารจดัการอย่างไร ต้นทนุ

ที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อกำาไรในปี 2561 ปีที่แล้วได้เสนอความเห็นไว้ว่า ถ้าบริษัททำาประกันความเสี่ยงจะช่วยลดภาระ

การขาดทนุ ซ่ึงถ้าทำาประกันในปีทีแ่ล้ว เข้าใจว่าปีนีค้งจะขาดทุนไม่เท่าไหร่ และอยากจะถามว่าบรษิทัมุง่เน้นตลาดประเทศ

จนี และตลาดประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นหลกั อย่างไรกต็าม ธรุกิจขนมขบเคีย้ว (snack) ในภมูภิาคอาเซยีนเข้าใจว่าขยาย

เติบโต บริษัทมีแนวทางที่จะไปขยายตรงนี้หรือไม่ บริษัทมองภาพอาเซียนอย่างไร เพราะว่าเปิด AEC ภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0 

ถ้าบริษัทบุกทำาตลาด บริษัทน่าจะขยายธุรกิจให้เติบโตได้มากกว่าที่เป็นอยู่

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ขอให้คุณจิระพงษ์ตอบคำาถามในเรื่องงบการเงินก่อน ส่วนในเรื่องอื่นๆ จะตอบท่านผู้ถือหุ้น
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ในตอนท้ายการประชุม 

 คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงว่าในเรื่องเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น สกุลเงินตราที่บริษัทได้รับจากการขาย 

มีทั้งสกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินหยวน ท่ีบริษัทขายสินค้าในประเทศจีนเป็นสกุลเงินบาท เพราะ

ฉะนั้นในเรื่องของยอดขายที่จะเข้ามาจากประเทศจีนประมาณร้อยละ 40 เป็นเงินบาท บวกกับยอดขายในประเทศไทย

อีกร้อยละ 39 ที่เหลือก็จะเป็นดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุนของสินค้าคือสาหร่ายบริษัทซื้อมาเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อซ้ือ

เป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วมีการส่งต่อ บริษัทจึงมีการจัดการกับความเสี่ยงคืออัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนไปในระดับหนึ่ง แต่

ก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าค่าเงินจะแข็งค่าขึ้นในช่วงประมาณปลายปี ปีท่ีแล้วถือว่าเป็นบทเรียนของบริษัท คือบริษัท

มองสองแง่ ในแง่ของสกลุเงนิหลกัซึง่เป็นสกลุเงนิบาท กบัในเรือ่ง อตัราแลกเปลีย่น บรษิทัมองว่าถ้ากำาหนดค่าใช้จ่ายเป็น

บาทได้ การจดัการการเงนิของบรษัิทน่าจะทำาได้ดกีว่า ส่วนอตัราแลกเปลีย่นทีค่ณุชยัยงค์ได้เรยีนว่าบรษิทัไม่สามารถคาด

การณ์ได้แน่นอน ทำาได้แต่เพียงบรรเทาภาระความเสี่ยงซึ่งอาจจะบวกหรือลบ

 คณุอทิธพิทัธ์ พรีะเดชาพนัธ์ ชีแ้จงเพิม่เติมว่าในส่วนของอตัราแลกเปลีย่นนัน้มัน่ใจว่าบรษิทัอาจจะได้รบัผลกระทบ

น้อยในปีนี้ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 หรือ ไตรมาส 4 เนื่องจากบริษัทได้เจราจากับผู้จัดจำาหน่าย ผู้ที่จัดจำาหน่ายสาหร่ายดิบ

ให้แก่บริษัท โดยตกลงว่า หากอัตราของค่าเงินลงไปที่ตำ่ากว่า 30.5 ผู้จัดจำาหน่ายจะปรับราคาให้ และหากค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐขึ้นถึง 34  บริษัทจะไม่ปรับราคาให้ กล่าวคือ ถ้าค่าเงินผันผวน จะมีการร่วมมือกับผู้จัดจำาหน่ายปรับราคาสาหร่าย

ให้เป็นไปตามอัตราผันผวนของค่าเงิน ปัจจุบันผู้จำาหน่ายวัตถุดิบที่บริษัทซื้อเป็นหลักหลายเจ้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

เนื่องจากบริษัทมีกำาลังซื้อค่อนข้างมาก ซึ่งมองว่าวิธีนี้จะช่วยให้ผลกระทบเรื่องค่าเงินน้อยลง

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลักการคือควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งราคาวัตถุดิบจะถูกกระทบโดยอัตรา

แลกเปลี่ยนจากความผันผวนให้น้อยลงได้ แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 เพราะมันเป็นเรื่องของการคาดการณ์ซึ่งควบคุมไม่ได้

 คณุสมเจน สขุศรพีานิชย์ ผูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิว่าในการส่งออก บรษิทัเกบ็เงนิระยะเวลาเท่าไหร่ และในการนำา

เข้า บริษัทจ่ายเงินประมาณกี่วัน

 คณุจริะพงษ์ สนัตภิริมย์กลุ ชี้แจงว่าการนำาเข้าและส่งออก การเรียกเก็บเงนิและการสัง่จ่ายเงนิไม่ตรงกนั เงือ่นไข

การส่งออกของบริษัทส่วนใหญ่เป็น Cash on Delivery (COD) แต่ในขณะเดียวกัน เงื่อนไขที่บริษัทจ่ายเงินค่าสาหร่าย

อยู่ที่ประมาณ 30 วัน ซึ่ง 30 วันนี้บริษัทจะทำา Trust Receipt กับธนาคาร จากนั้นธนาคารจะมีเครดิตออกไปอีก 30 วัน 

เมื่อรวมกันก็จะเป็น 60 วันขณะเดียวกันยอดขายสกุลเงินตราต่างประเทศ ประเทศจีน 40 บวก ประเทศไทย 39 ก็เหลือ

ประมาณร้อยละ 20 ซึง่กไ็มใ่ช่เงนิดอลลาร์สหรัฐทัง้หมด ถ้าประเทศในกลุม่อาเซยีนเช่น สงิคโปร์ มาเลเซยี อนิโดนเีซยี ทัง้ 

3 ประเทศ บริษัทจะขายเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ ส่วนที่เหลือจึงจะเป็น ดอลลาร์สหรัฐ 

 คณุยทุธ วรฉตัรธาร ช้ีแจงเพิม่เติมว่าบรษิทัจะพยายามบรหิารให้ขาดทุนน้อยท่ีสดุ และใช้ความรู้และประสบการณ์

ร่วมกัน 

 คุณสมเจน สุขศรีพานิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมว่าในไตรมาส 4 ใช้ไปประมาณ 200 ล้านบาท ในส่วนของ 

มายเวย์ (My Whey) ขอรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะลงไปในส่วนของมายเวย์ (My Whey) เท่าไร และในอนาคตมายเวย์ 

(My Whey) จะเป็นภาระกับบริษัทนานเท่าไร

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าในส่วนของมายเวย์ (My Whey) ถ้ามองภาพรวมปีที่แล้ว ยอดขายประมาณ 

60 ล้านบาท บรษิทัลงทนุการตลาดประมาณ 30 กว่าล้านบาท บริษทัเริม่ขายมายเวย์ (My Whey) ต้ังแต่ประมาณไตรมาส 

3 เร่ิมในปลายไตรมาส 2 ยอดค่าใช้จ่ายจะกระทบประมาณไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ข้ึนทัง้หมดในไตรมาส 

4 ไม่ใช่มายเวย์ (My Whey) เป็นหลกั เป็นเรือ่งการแข่งขนัในประเทศ และเป็นเรือ่งของการสนบัสนนุหรอืขยายฐานลกูค้า

ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ตลาดไม่สูด้ ีในช่วงแรกบริษัทปฏเิสธการทำารายการส่ง



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256224

เสริมการขายหรือการโฆษณาต่างๆกบัห้างสรรพสนิค้า บรษิทัถือว่าเป็นผูน้ำาทางด้านขนมขบเคีย้ว ถ้าบรษัิทไม่ให้ความร่วม

มอืกบัทมีจดัซือ้ในการโฆษณาต่างๆ ต่อไปในอนาคตทมีจดัซือ้อาจหนัไปสนบัสนนุคูแ่ข่ง จงึมคีวามจำาเป็นทีจ่ะต้องให้การ

สนับสนุนลูกค้าของบรษัิทในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 และทำาให้บรษิทัได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่ขึน้ หากย้อนกลบัไป

ปีทีแ่ล้วประมาณไตรมาส 1 บรษิทัมส่ีวนแบ่งทางการตลาดอยูป่ระมาณร้อยละ 60 - 65 แต่ในไตรมาส 4 ปีทีแ่ล้ว บริษทัมี

ส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 70 - 72 เป็นโอกาสให้บริษทัชงิพืน้ท่ีส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะยาวกลบัคนืมา 

 คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดเก่ียวกับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมี

จำานวนเพิ่มขึ้นมากถือเป็นสาระสำาคัญที่ต้องทบทวน

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชี้แจงว่าส่วนของแต่ละปี อัตราแลกเปลี่ยนความผันผวนไม่เหมือนกัน หากปีนี้ไม่ขาดทุนไม่

ได้หมายความว่าปีหน้าจะไม่ขาดทุน ในส่วนของวิธีการบริษัทพยายามจะบริหารป้องกันความเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด

 คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิว่าเมือ่ปีทีแ่ล้วได้มกีารกล่าวถงึเรือ่งนี ้และทางผูบ้รหิารชีแ้จงว่า 

เงินทีบ่ริษทัขายทีต่่างประเทศบรษิทัฝากไว้ทีต่่างประเทศในสกลุเงนินัน้ อกีทัง้บรษิทัมยีอดใช้จ่ายสกลุเงนิตราต่างประเทศ

ในจำานวนที่ใกล้เคียงกันจึงไม่มีผลกระทบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน อยากทราบว่าบริษัทจะป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบไหน

เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุน

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชี้แจงว่าเป็นการคาดการณ์ว่าอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น ในส่วนของวิธีนั้น

อย่างที่ได้ชี้แจงไปแล้วว่าบริษัทพยายามป้องกันความเสี่ยงโดยการสมมติ บริษัทป้องกันความเสี่ยงโดยการจองสัญญาซื้อ

หรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ส่วนเรื่องนำาเข้า ส่งออกก็พยายามพิจารณาให้มียอดท่ีใกล้

เคียงกัน

 คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิขอให้อธบิายว่าเหตใุด ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ในงบการเงนิปี 

2560 จำานวน 633 ล้านบาท จึงเพิ่มขึ้นมากจากปี 2559 จำานวน 490 ล้านบาท และการจัดเก็บของบริษัทเป็นอย่างไร มี

ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณกี่วัน

 คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงว่าเวลาลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปถ้าเครดิตยังเหมือนเดิมลูก

หนี้การค้าเพิ่มขึ้นแน่นอน ลูกหนี้การค้าต้องพิจารณาในรายละเอียดว่าขายอะไรบ้าง ขายให้แก่ใคร ถ้าขายเงินสด ลูกหนี้

การค้าไม่น่าเพิ่มขึ้น แต่ถ้าขายให้แก่คนที่เคยให้เครดิตอยู่แล้ว เมื่อมีการขายเพิ่ม ลูกหนี้การค้าจึงต้องเพิ่มขึ้น

 คณุจริะพงษ์ สนัตภิริมย์กุล ชีแ้จงเพิม่เตมิว่าการจดัเกบ็หนีก้ารค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัยอดขายเพราะตามทีไ่ด้เรยีน

ไปแล้วว่าเมื่อประมาณไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ช่วงประมาณปลายปีเป็นช่วงที่ยอดขายบริษัทสูงมาก ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ ดังนั้น ในประเทศเองยอดขายเมื่อตอนเดือนธันวาคมจะเป็น new high ประจำาปีของปี 2560 และขณะเดียวกัน

ในเร่ืองยอดขายทีป่ระเทศจนีมกีารส่งไปในสปัดาห์สดุท้ายของปี ซึง่โดยปกตแิล้ว ประเทศจนีเป็นลกัษณะของการทีบ่รษิทั

จะเป็น Cash on Delivery (COD) แต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นลูกค้าปิดทำาการเร็วจึงเก็บเงินได้ประมาณช่วงต้นปี จึงต้อง

พิจารณาด้วยว่ายอดลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นน่าจะเพิ่มประมาณร้อยละ 70 - 80 ได้ ลูกหนี้การค้ากับสินค้าคงเหลือนี้บางที

ในการปิดงบจึงอาจเกิดขึ้นสูง

 คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคงเหลือทำาไมมันถึงได้มีจำานวนมาก

 คณุจริะพงษ์ สนัติภริมย์กลุ ชีแ้จงเพิม่เติมว่าในส่วนของสนิค้าคงเหลอืโดยหลกัคอืวตัถดุบิสาหร่ายทีบ่อกว่าปีทีแ่ล้ว

มีการจัดการนอกเหนือจากเรื่องราคา บริษัทมีความกังวลในเรื่องปริมาณด้วยเช่นกัน การท่ีบริษัทตกลงในเรื่องของราคา

ไปแล้ว บริษัทก็ต้องการให้ได้ปริมาณตัววัตถุดิบเข้ามาเพียงพอสำาหรับการขายในช่วงไตรมาส 3 ไตรมาส 4 บริษัทจำาเป็น

ที่จะต้องเอาเข้ามาก็ทำาให้ยอดค่อนข้างสูง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ แต่ในตัวสินค้าสำาเร็จรูป ถ้าคำานวณ innovate day สินค้า

สำาเร็จรูป บริษัทจะมีเงื่อนไขอยู่แค่ประมาณ 7 – 8 วันเท่านั้น เพราะบริษัทเก็บวัตถุดิบคงคลังเฉพาะตลาดในประเทศ



บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  25

 คณุยทุธ วรฉตัรธาร ชีแ้จงว่าในช่วงตอนนัน้กค็อืนอกจากท่ีมข่ีาวในเรือ่งสงครามนวิเคลยีร์ท่ีว่าระหว่างเกาหลเีหนอื

กับสหรัฐอเมริกาก็เลยทำาให้บริษัทจำาเป็นที่จะต้องนำาตัววัตถุดิบเข้ามาเก็บคงคลังไว้

 คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผูถ้อืหุน้สอบถามเพ่ิมเตมิถงึความเสีย่งในกรณทีีว่ตัถดุบิคงคลงัเสือ่มสภาพหรอืไม่สามารถ

จำาหน่ายได้และโดยเฉลี่ยบริษัทจัดเก็บลูกหนี้การค้าอย่างไร

 คณุยทุธ วรฉตัรธาร ชีแ้จงว่า บรษัิทมัน่ใจว่าวตัถดุบิไม่เสือ่มค่าอยูแ่ล้ว การเกบ็วตัถดุบิคงคลงัจะมากหรอืน้อยนัน้ 

ราคาเป็นปัจจยัหนึง่ อย่างทีค่ณุจริพงษ์ได้อธบิายแล้วว่าเวลาวัตถดุบิเข้ามาเมือ่ตอนสิน้ปี ทำาให้ยอดสงู เมือ่เปรยีบเทยีบกนั

ถ้าสิ้นปีที่แล้วไม่มีรายการแบบนี้ ส่วนลูกหนี้การค้านั้น บริษัทจัดเก็บตามระยะเวลาปกติ คือประมาณ 30 วัน

 คณุวสันต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ถอืหุน้สอบถามเพิม่เตมิในส่วนของลกูหนีก้ารค้า การจดัเกบ็ของบรษัิทถวัเฉลีย่อย่างไร

 คณุอาทร เจยีมเด่นงาม ผูร้บัมอบฉนัทะจากคณุววิฒัน์ คสูกลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าผลประกอบการปีนีก้เ็หน็ได้ชดั

ว่าลดลง ส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งคือมาจากอัตราแลกเปลี่ยน อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือต้นทุนขายแต่คิดเป็นอัตราร้อยละต่อย

อดขายตกลงร้อยละ 68.4 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ประมาณร้อยละ 64-65 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.5 สาเหตุสำาคัญที่เพิ่มขึ้นเกิด

จากอะไร

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชี้แจงว่าเกิดจาก (1) ต้นทุนวัตถุดิบสาหร่ายมีราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 20 (2) ค่าใช้จ่าย

จากตลาดในประเทศที่สูงขึ้นเพื่อสู้กับคู่แข่งในตลาด (3) ค่าเงิน (4) การลงทุนในการสร้างตลาดในช่วงแรก

 คุณอาทร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะจากคุณวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าเหตุผลที่ทำาให้ค่าใช้

จ่ายในการขายสูงขึ้นมากเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนกับของเดิมเกิดจากสาเหตุใด 

 คณุอทิธพิทัธ์ พรีะเดชาพนัธ์ ชีแ้จงว่าปีทีแ่ล้วตลาดโดยเฉพาะตลาดขนมขบเคีย้วไม่ค่อยดมีาก ตลาดขนมขบเคีย้ว

ปีที่แล้วโตเกือบติดลบ และส่วนหน่ึงเพื่อผดุงความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าเพราะบริษัทเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจประเภทขนม

ขบเคี้ยว ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ความสำาคัญกับลูกค้า ทำาให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการโฆษณา การส่งเสริม

การขาย การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ออกมาเพื่อกระตุ้นตลาดในประเทศ

 คุณอาทร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะจากคุณวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าในงบแสดงฐานะการ

เงินเงินลงทุนในบริษัทย่อยในหมายเหตุ 13 คือบริษัทไปซ้ือบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับขนมขบเคี้ยว ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยที่ผลประกอบการของบริษัทย่อยที่มารวมอยู่ในนี้ขาดทุน 5.5 ล้านบาท 

ขนมขบเคี้ยวของบริษัทดังกล่าว มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกาเท่าใด ที่ไปซื้อด้วยค่าความนิยมตั้ง 40 

กว่าล้านบาท

 คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงว่าบริษัทลงทุนซื้อในมูลค่า 2.1 ล้านบาทแต่ว่ามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าอาคาร 

เครื่องจักรต่างๆ มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.8 – 2 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทมีค่าความนิยมประมาณ 2 – 3 แสนดอลลาร์

สหรฐั ไม่อยากให้เทยีบกบัตวัทนุเรยีกชำาระ 3.1 ล้านบาท ในส่วนของตลาดนัน้ สาหร่ายทีโ่รงงานทำาเป็นสาหร่ายอบคอืไป

ขายให้กบัเจ้าท่ีอยูใ่นตลาดพวกอาเซยีน ไม่มตีวัเลขส่วนแบ่งการตลาดชดัเจน ทราบแต่เพยีงว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดในปีที่ผ่านมา มีอยู่ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำาถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแล้ว และลงมตเิป็นเอกฉนัท์จากผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิ

งบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วด้วยคะแนน

เสียง ดังนี้



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256226

 เห็นด้วย        1,126,402,435  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

 ไม่เห็นด้วย        0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000

 งดออกเสียง        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -

 บัตรเสีย            0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิประจำาปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

 ประธานชี้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 

116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมีทุนสำารองตามกฎหมายเป็น

จำานวน 34,500,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั ซ่ึงครบตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษทั

แล้ว ดังน้ันบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีเป็นเงินทุนสำารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

 การพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร

แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำาไร และจ่ายเงินปันผล

ประจำาปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไร 

สมควรพอที่จะทำาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 นอกจากนี ้บรษัิทมนีโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตำา่กว่าอตัราร้อยละ 40 ของกำาไรสทธุ ิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ภายหลังจากหกัภาษแีละเงนิทนุสำารองตามกฎหมายและเงนิสำารองอืน่ (ถ้าม)ี แต่ในกรณทีีม่คีวามจำาเป็นหรอืมเีหตกุารณ์ที่

ไม่ปกต ิบริษทัอาจนำามาประกอบการพจิารณาเปลีย่นแปลงการจ่ายเงนิปันผลในช่วงนัน้ๆ ตามความเหมาะสมได้

 จากผลการดำาเนนิงานและฐานะการเงินของบรษิทัตามงบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 บรษิทัมกีำาไรสทุธจิำานวน 578,909,620 บาท ดงันัน้ บรษิทัจงึเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณาและอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผล

จากกำาไรสทุธ ิเป็นจำานวนเงนิ 469,200,000 บาท คดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.34 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 81 ของกำาไรสทุธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  ทัง้น้ีบรษัิทได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2560 เป็นจำานวนเงนิ 234,600,000 

บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นเงิน 

234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำานวนท้ังส้ิน 

676,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.49 บาท  (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกำาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ)

 ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้

รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 (Record 

Date) โดยบริษัทมีกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำาถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ



บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  27

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติไม่

จัดสรรเงินกำาไรสุทธิประจำาปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำารองตามกฎหมายครบร้อย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นด้วย        1,126,402,435  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

 ไม่เห็นด้วย       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000

 งดออกเสียง         0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -

 บัตรเสีย            0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

 นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำาหนดให้กรรมการต้องออก

จากตำาแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปีในอตัราหนึง่ในสามของจำานวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการ

ทีจ่ะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบียนบรษิทันัน้ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ

คนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา

ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 มีกรรมการท่ีต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 ท่าน จาก

จำานวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด คือ

  ชื่อ     ตำาแหน่ง

  1.  นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  2.  นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์  กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ

  3.  นางวณี  ทัศนมณเฑียร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

       สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้สามารถเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการในการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า

ได้ในระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็น

กรรมการในครั้งนี้

 เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท ซ่ึงสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการณ์และประวติัการทำางานทีดี่ และมภีาวะผูน้ำา วสิยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มคีณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคติ

ทีด่ต่ีอองค์กร สามารถอทุศิเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนนิกจิการของบรษิทั ท้ังนี ้ กรรมการรายเดมิ

ทัง้ 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทำาให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัท 

 สำาหรับผู้ท่ีจะดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อ

กำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256228

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

2561 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระท้ัง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

อีกวาระหนึ่ง

 ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำาหรับประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลา

ทีเ่คยดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีทีผ่่านมา ข้อมลูการ

ถอืหุน้ในบริษทั ข้อมลูการดำารงตำาแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผูไ้ด้รบัเสนอชือ่

นั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำาถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแล้ว และลงมติด้วยเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิ

เลือกตั้ง นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ และนางวณี ทัศนมณเฑียร กรรมการที่ครบกำาหนด

ออกจากตำาแหน่งตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.  นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

  เห็นด้วย  1,091,403,949 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    96.8976

  ไม่เห็นด้วย      34,942,886 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    3.1023

  งดออกเสียง             60,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -

  บัตรเสีย             0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000

 2.  นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

  เห็นด้วย  1,091,402,749 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  96.9036

  ไม่เห็นด้วย      34,872,885 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    3.0963

  งดออกเสียง           132,001 เสียง  คิดเป็นร้อยละ             -

  บัตรเสีย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000

 3. นางวณี ทัศนมณเฑียร

  เห็นด้วย  1,091,402,749 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 96.8985

  ไม่เห็นด้วย      34,932,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.1014

  งดออกเสียง                       72,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ           -

  บัตรเสีย                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำาปี 2561
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 คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 

แห่งพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ได้กำาหนดห้ามมใิห้จ่ายเงนิหรอืทรพัย์สิน

อื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16  ได้กำาหนดให้

กรรมการมสีทิธไิด้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปแบบ ของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บำาเหนจ็ โบนสัหรอืผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลัก

เกณฑ์ และจะกำาหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้

ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  

 ในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอยีดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา ค่า

ตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

ประจำาปี 2561 โดยมี รายละเอียดดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน/คน)

ปี 2561
 (ปีที่เสนอ)

ปี 2560 เพิ่ม/ลด 

1.  ประธานกรรมการบริษัท 60,000 60,000 -

2.  กรรมการอิสระ  30,000 30,000 -

3.  กรรมการและกรรมการบริหาร 80,000 80,000 -

  บริษัทเห็นสมควรกำาหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฎิบัติงาน ประจำาปี 2560 ให้แก่กรรมการ

บริษัท เป็นจำานวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจำาปี 2559 เป็น จำานวนรวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี 

(ลดลง 150,000 บาท)   

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

  ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 420,000 บาทต่อ

ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน/คน)

ปี 2561
 (ปีที่เสนอ)

ปี 2560 เพิ่ม/ลด 

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

2. กรรมการตรวจสอบ 10,000 5,000 5,000

 3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  ค่าเบ้ียประชมุคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้รบัเบีย้ประชมุเป็นรายคร้ัง โดยมรีายละเอยีดดังนี้
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ค่าตอบแทน
(บาท/เดือน/คน)

ปี 2561
 (ปีที่เสนอ)

ปี 2560 เพิ่ม/ลด 

1. ประธานกรรมการสรรหาและ   
   กำาหนดค่าตอบแทน

10,000 10,000 -

2. กรรมการสรรหาและกำาหนด
   ค่าตอบแทน

8,000 8,000 -

 หมายเหตุ สำาหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับ

ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 พจิารณาอนมุตักิารกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชดุย่อยของบรษัิทรวมถงึอนมุตักิารกำาหนดกรอบการจ่ายเงนิโบนสัประจำาปี 2560 ให้แก่กรรมการ

บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

 คุณประสิทธิ์ ซื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเหตุผลเรื่องค่ากรรมการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

 คณุยทุธ วรฉตัรธาร ชีแ้จงว่าเนือ่งจากคณะกรรมการสรรหากำาหนดค่าตอบแทน เม่ือพจิารณาเหน็ว่าผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

มีความเห็นว่าควรจะเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการส่วนรวมก็เห็นว่า เนื่องจากปีท่ีแล้วเห็นว่าคณะกรรมการตรวจ

สอบทำางานเยอะและที่กำาหนดเดิมเห็นว่าควรจะปรับตัวเลขซึ่งเพิ่มขึ้นไม่มากให้สมนำ้าสมเนื้อกับที่ทำางานหนัก 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำาถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นด้วย  1,126,405,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9998

 ไม่เห็นด้วย               500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000

 งดออกเสียง              1,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0001

 บัตรเสีย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000

วาระที่ 7  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2561  

  คุณวณี ทัศนมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง

พระราชบญัญัตบิริษทัมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และข้อบังคับ ขอ้ 42 ที่กำาหนดให้ทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำาเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมาถึง คุณสมบัติและประสบการณ์

การทำางานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษัิทย่อย จากการพจิารณาเหน็ว่าบรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั เป็นสำานกังาน

สอบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระ มมีาตรฐานการทำางานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีรวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้เป็นอย่าง

ดี ตลอดมา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความ

เหมาะสม 
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 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นสำานักงานสอบบัญชีของบริษัท สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 1)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2561 

   นางสาววิสสุตา  จริยธนากร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ

  นางสาวสุมาลี   รีวราบัณฑิต      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ

  นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238  

  แห่งบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ 

สำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้บรษิทัทีเ่ป็นสำานกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีาม

รายชือ่ทีเ่สนอข้างต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง

กบับคุคลดงักล่าว ในลกัษณะทีจ่ะมีผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าท่ีอย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด ข้อมลูผูส้อบบัญชทีีไ่ด้รับการ

เสนอชื่อประจำาปี 2561 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4

 2)  อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบ

การเงินรวม เป็นเงินจำานวน 2,020,000 บาท (สองล้านสองหมื่นบาท) เพิ่มขึ้น 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาท) 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการตรวจสอบ

เพื่อจัดทำางบการเงินรวมในส่วนของบริษัท Taokaenoi USA Inc. โดยเป็น Transaction ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ทั้งนี้

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำาเอกสาร เป็นต้น 

 3)  รบัทราบค่าสอบบัญชงีบการเงนิประจำาปี 2561 ของบรษิทัย่อย เป็นเงนิจำานวน 1,070,000 บาท (หนึง่ล้าน

เจ็ดหมื่นบาท) เพิ่มขึ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่

ผ่านมาโดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์

กบัการเปิดสาขาเพิม่ขึน้ ทัง้นีค่้าตอบแทนในการสอบบญัชข้ีางต้น ไม่รวมค่าบรกิารอืน่ ๆ  เช่น ค่าเดนิทาง ค่าจดัทำาเอกสาร 

เป็นต้น 

ค่าสอบบัญชี (บาท)
ปี 2561

 (ปีที่เสนอ)
ปี 25610 เพิ่ม/ลด 

1. บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์าร์เก็ตติ้ง 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 เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำากัด บริษัท เอ็นซีพี เทรด ดิ้ง แอนด์ 
ซัพพลาย จำากัด และบริษัท เถ้าแก่น้อยน้อยแคร์ จำากัด

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาอนมุติัแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก บรษิทั สำานกังาน อวีาย 

จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ 

  2. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256232

  3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238  

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

 คุณชูธนา ติยภูมิ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าค่าใช้จ่ายที่บริษัทตั้งสำาหรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 10 ปริมาณงาน

ไม่น่าจะเพิ่มมากมายนัก แต่การเพิ่มในเรื่องค่าใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจำานวนเงินไม่มาก แต่มีสาระสำาคัญในแง่ของการ

พิจารณาในการดำาเนินกิจการของบริษัทเรื่องความจำาเป็นในการใช้จ่าย

 คณุวณ ีทศันมณเฑยีร ชีแ้จงว่า ในส่วนของค่าสอบบัญชี เพิม่ข้ึนจากปีท่ีแล้วประมาณร้อยละ 12 ในปี 2561 โรงงาน

ทีนิ่คมอตุสาหกรรมโรจนะจะเริม่ประกอบการมรีายได้เพิม่ขึน้ ทีโ่รงงานได้รบัสทิธแิละประโยชน์ด้านภาษอีากร (Board of 

Investment: BOI)  คือได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งออก การทำาบัญชีจะต้องแยกทำางบการเงินเป็นสอง

ส่วนคอืส่วนทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษีและส่วนทีไ่ม่ได้รบัยกเว้นภาษี นอกจากนีก้ารตรวจนบัสนิค้ากต้็องแยกกนัตรวจนบั ปริมาณ

งานก็จะเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง โดยทั่วไปค่าสอบบัญชีส่วนมากจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เนื่องจากต้นทุนพนักงานมีการเพิ่มเงิน

เดือนขึ้น เงินเดือนของผู้ว่าจ้างของสำานักงานสอบบัญชีจะมีการปรับอัตราเงินเดือน เพราะฉะนั้นก็จะข้ึนค่าตอบแทนทุก

ปีๆ แต่ปีนี้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันจึงมีความเหมาะสม

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชี้แจงว่าโดยทั่วไปจะขึ้นเกือบทุกปียกเว้นอย่างที่ท่านถามหากธุรกรรมลดน้อยลงหรือไม่มี

เหตุผลก็จะต่อรองเป็นปกติซึ่งก็ต่อรองกันทุกปี แต่ปีนี้ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วยอดขายเพิ่มขึ้น ปีนี้กิจกรรมที่

เขาต้องตรวจสอบมีมากขึ้น กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ได้มากมาย และมีความสมเหตุสมผล

 คุณวณี ทัศนมณเฑียร ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีหน้าจะเป็นเงิน 1,070,000 บาท

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำาถามใดๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นด้วย  1,126,404,935 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9998

 ไม่เห็นด้วย            1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001

 งดออกเสียง             1,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ               -

 บัตรเสีย                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผ้ถูือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการ

ปฏิบัติตาม หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 โดยดำาเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 

โดยบรษิทัได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์ใน เวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่างไรกต็าม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 อนึง่ วนักำาหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 และมสีทิธริบัเงนิปันผล (Record 

Date) คือ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอ

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

 ในการนี้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม



บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  33

 คุณสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าปีที่แล้วลงทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการกระจายสินค้า

นั้น จะมุ่งเน้นที่มลรัฐใดเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าเป็นประเภทใด เป็นชาวเอเชียหรือชาวอเมริกัน หรือชาวเม็กซิกัน หรือกลุ่ม

คนรักสุขภาพ

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าถ้ามองภาพตลาดของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 

2 ตลาด (1) Oriental Market คือตลาดที่เป็นชาวเอเชียเป็นส่วนใหญ่ บริษัทมียอดส่งออกปีหนึ่งไม่ตำ่ากว่า 100 ล้านบาท 

ถ้าไปทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาจะเห็นร้านขายของชำาทีเ่ป็นผูข้ายของนำาเข้าจากเอเชยี มหีลายตลาด เช่น ตลาดประเทศจนี 

ตลาดประเทศเวียดนาม ตลาดประเทศฟิลิปปินส์ และตลาดประเทศไทยซึ่งมีจำานวนมาก สินค้าที่บริษัทส่งออก ยอดขาย

มักจะมาจากกลุ่มนี้ ซึ่งในตลาดนี้บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีก เพียงแต่ว่าบริษัทต้องมีการกระจาย

สินค้ามากขึ้น โดยบริษัทที่จะช่วยเจาะตลาด Oriental Market คือ Taokaenoi USA Inc. ที่ไปเปิดบริษัทและซื้อโรงงาน

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทนี้ก็จะช่วยทำาตลาดมากขึ้นในมลรัฐอื่นๆ ปัจจุบันขายหลักๆ อยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ

นิวยอร์ก (2) Mainstream Marketing ซึ่งจะเป็นตลาดของคนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ ร้านค้า เช่น Walmart, Walgreens 

หรือ Whole Foods Market ที่มันมีหลายพันสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการสร้างแบรนด์ใหม่เข้าไปในตลาด

เหล่านี้ เพ่ือกระจายสินค้าและสร้างแบรนด์กับคนกลุ่มน้ีโดยเฉพาะ โดยอาจจะไม่ใช่แบรนด์เถ้าแก่น้อย ปัจจุบันบริษัท

คิดชื่อแบรนด์ออกมาแล้ว และกำาลังดำาเนินการในส่วนของสินค้า คาดว่าภายในสิ้นปีนี้บริษัทจะเริ่มทำาตลาดกลุ่มนี้ บาง

ช่องทางอาจจะทำาในร้านค้าหลักๆ ก่อน เพราะตลาดเหล่านี้มีหลายพันสาขา กำาลังผลิตโรงงานเต็มที่ปีหนึ่งคาดว่าน่าจะ

ได้ประมาณ 20 ล้านคอลลาร์สหรัฐ กำาลังผลิตน้อยเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่มาก จึงคงต้องเลือก

กลุ่มลูกค้าหลักก่อนเพื่อเจาะตลาด

 ในส่วนของตลาดเอเชยี ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ปัจจบุนับรษิทัอยูใ่นเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มาประมาณ 8 – 9 

ปีแล้ว อย่างในประเทศสิงคโปร์ประมาณ 10 กว่าปีแล้ว ตั้งแต่เริ่มทำาบริษัทแรกๆ ก็มีการส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ จะ

เห็นสินค้าของบริษัทอยู่ในร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น CVS (Convenience Store) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 

ร้านขายของชำา ร้านโชห่วย เพราะบริษัทสามารถเจาะตลาดได้ลึกในประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ บริษัทน่าจะ

มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งอยู่แล้ว ส่วนในประเทศอินโดนีเซีย กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ บริษัทคงต้อง

พยายามกระจายสินค้ามากขึ้น และต้องหาหุ้นส่วน (Partner) ที่มีกระจายสินค้าที่มากขึ้นต่อ เข้าใจว่ายังมีโอกาสทางการ

ตลาดในประเทศอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ เพราะประเทศฟิลิปปินส์มียอดขายสาหร่ายส่งออกไปน้อยที่สุดในเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต้ ต่อมาประเทศเวยีดนามยอดขายเตบิโตค่อนข้างด ี3 ปีทีผ่่านมาเตบิโตขึน้ทกุปีตามภาวะเศรษฐกจิ การบรโิภค 

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade), CVS (Convenience Store) ในประเทศเวียดนามโตขึ้น หลายบริษัทในเมือง

ไทยกไ็ปลงทนุธรุกจิค้าปลกีในประเทศเวยีดนามเป็นจำานวนมากคาดว่าประเทศเวยีดนามในอนาคตธรุกจิค้าปลกีสมยัใหม่ 

(Modern Trade) น่าจะเป็นหลักอีก 10 ปีข้างหน้า มองว่าจะเติบโตขึ้นมาก และสินค้าของบริษัทก็เป็นกลุ่มสินค้าที่ธุรกิจ

ค้าปลีกสมัยใหม่ต้องการอยู่แล้วจึงมีแนวโน้มจะเติบโตตามตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  

 คณุสมบตั ิห.เพียรเจรญิ ผูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิว่าในส่วนของสนิค้าทีอ่าจจะไม่ใช้แบรนด์เถ้าแก่น้อยในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาจะเข้าไปตตีลาดเพือ่สขุภาพใช่หรอืไม่ เนือ่งจากตลาดเพือ่สขุภาพทางประเทศสหรฐัอเมรกิาอาจจะให้ความ

สำาคัญกับเรื่องความเค็มหรือนำ้ามัน

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าตลาดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดขนมขบเคี้ยว (snack) แบ่งออกเป็น 3 

ตลาด ตลาดแรกก็คือ fun for you คือผู้บริโภครับประทานเพื่อความอร่อย เช่น มันฝรั่ง ขนมขึ้นรูปต่างๆ มูลค่าตลาด

ส่วนนีจ้ะมจีำานวนมากสดุ เพราะตลาดใหญ่และกระจายทัว่ประเทศสหรฐัอเมรกิา ตลาดต่อมา good for you เพือ่สขุภาพ 

เช่น มีส่วนผสมของธัญพืช และตลาดสุดท้ายคือ better for you จะเพื่อสุขภาพมากๆ รสชาติก็จะลดลง บริษัทมองว่า

สาหร่ายเข้าถึงได้ทุกตลาด อยู่ที่บริษัทจะเริ่มจากตลาดไหน ส่วนที่จะเริ่มดำาเนินการจากตลาดไหน บริษัทอยรหว่างจัดทำา

แผนกลยุทธ์



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256234

 คณุสมบตั ิห.เพยีรเจรญิ ผูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิว่า (1) ราคาสาหร่ายทีเ่พิม่ขึน้มาร้อยละ 20 แต่ปีนีล้ดลงมาร้อย

ละ 10 ในปลายปีจนถึงปีหน้ามีโอกาสที่ราคาสาหร่ายจะลดมาถึงร้อยละ 20 หรือไม่ (2) โรงงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

จะต้องมีงบปรับปรุงเครื่องจักร มีการทำาการตลาดในปีนี้ประมาณเท่าไร ตามที่ผู้บริหารได้วางแผนไว้ (3) การที่บริษัทไป

ลงทุนร่วมกับประเทศญี่ปุ่น อยากทราบว่าบริษัทจะทำาอะไรกับบริษัทนี้ และมีการร่วมมือกันอย่างไร

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าเรื่องราคาสาหร่ายก่อนปีที่แล้วขึ้นมาร้อยละ 20 ปีนี้ลดลงมาเหลือประมาณ

ร้อยละ 10 หากถามว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไร ก็คงไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีทางทราบได้ว่าธรรมชาติจะเป็น

อย่างไร ทีท่ราบคอืบรษิทัต้องป้องกนัความเสีย่ง คือปีนีเ้มือ่ต้นทนุถกูลง แต่อปุสงค์ยงัไม่ลด ทีต้่นทนุถกูลงเพราะทีป่ระเทศ

จีนมีผลผลิตมากขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ 100 จึงทำาให้มีอุปทานมากขึ้น เพราะปัญหาที่แท้จริง ราคาสาหร่ายเพิ่ม

ขึน้ร้อยละ 20 เกดิจากปีก่อนประเทศจนีผลติสาหร่ายได้น้อยกว่าครึง่ ทำาให้เกดิการขาดอปุทาน แต่ปีนีผ้ลติได้เป็นจำานวน

มาก เพราะฉะนัน้เมือ่ผลผลติกลบัมาเป็นปกติราคาจงึลง แต่การบรโิภคสาหร่ายนัน้มากข้ึนทกุปี แปลว่าธรุกจิสาหร่ายค่อน

ข้างมั่นคง อย่างไรก็ตาม หากปีนี้ราคาถูก สิ่งที่บริษัทจะสามารถทำาได้คือเก็บวัตถุดิบคงคลังมากขึ้นกว่าปีก่อน สิ่งที่บริษัท

ทำาคือการวางแผนการเก็บวัตถุดิบคงคลังไปจนถึงเดือน 9 ของปีหน้า หมายถึงว่าแม้ราคาของสาหร่ายในปีหน้าจะผันผวน 

บริษัทจะยังคงมีต้นทุนเดิมของต้นทุนราคาปีนี้ใช้ถึงเดือน 9 เพื่อป้องกันราคาผันผวนในปีหน้า หากบริษัทมีวัตถุดิบในคลัง

สินค้าจำานวนมาก บริษัทก็จะมีอำานาจหรือมีเวลาต่อรองกับผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบได้ เป็นกลยุทธ์ในการซื้อวัตถุดิบ 

 ในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา คาดว่าปีนี้ไม่ได้มีงบการตลาดมาก เนื่องจาก

การปรับปรุงโรงงานเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ลูกค้าต่างๆ หรือลูกค้าหลักของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรวมจะเป็นเรือ่งของการปรบัปรงุการดำาเนนิงาน การจ้างคนเพ่ิม และหน่วยงานขายในการเจาะ

ตลาดเพิ่ม หากมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการตลาดก็น่าจะเป็นงานเทศกาลต่างๆ การแจกสินค้าตัวอย่างซ่ึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุ

สำาคัญ 

 สุดท้ายการร่วมลงทุนกับประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะทำาสินค้าใหม่ บริษัทมองว่าการที่จะขยาย 

ไปในช่องทางเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประโยชน์มากขึ้นจะช่วยให้บริษัทเติบโต มีหุ้นส่วน (Partner) คนหนึ่งท่ีประเทศญี่ปุ่น 

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าที่ทำาขนมขบเคี้ยวที่เกี่ยวกับของทะเล โดยสินค้าอันดับหนึ่งของเขาคือปลาหมึก บริษัทมองว่า

จะร่วมกบับรษิทันีเ้อา know-how มาเปิดกจิการร่วมค้า (Joint Venture) ในเมอืงเพือ่ผลติสนิค้าทีเ่ป็นของกนิเล่นทีเ่กีย่ว

กับอาหารทะเล โดยรูปแบบการขายจะใช้รูปแบบที่บริษัทมีอยู่ ช่องทางที่บริษัทมีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนสินค้าจะ

เป็นอะไร ขอแจ้งในคราวหน้าเนื่องจากยังไม่ออก แต่เป็นประเภทเกี่ยวกับอาหารทะเล

 คุณภานุวัฒน์ แซ่ยันต์วัตน์ ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะว่า ในปีนี้และปีต่อๆ ไป ขอให้บริษัทพิจารณาในเรื่องอัตราแลก

เปลีย่นให้มากขึน้ เท่าทีท่ราบบรษิทัมบีญัชดีอลลาร์สหรฐั ในการส่งออก (Export) ออกไปแล้วนำาเข้า (Import) นำาเงนิส่วน

นี้ไปชำาระ บริษัทซื้อสินค้าส่วนใหญ่จากประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่น เหตุใดจึงไม่ลองพิจารณาเรื่องเงินหยวน

 คณุอทิธพิทัธ์ พรีะเดชาพนัธ์ ชีแ้จงว่าบริษัทซ้ือสนิค้าจากประเทศเกาหลมีากกว่า ไม่ใช่จากประเทศจนี แต่ส่งออก

ไปประเทศจีนมาก จริงๆ วัตถุดิบในปัจจุบัน โดยหลักอยู่ที่ประเทศเกาหลี เพียงแต่ประเทศจีนมีส่วนที่ทำาให้ราคาผันผวน 

และมีการเปลี่ยนแปลง 

 คุณประสิทธิ์ ซื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าทางบริษัทหรือทางผู้บริหาร มีแผนที่จะไปซื้อผู้ผลิตสาหร่ายหรือ

ไม่ ส่วนตวัมองว่าเป้าหมายบรษัิทต้องการเป็นหมืน่ล้าน บรษิทัมแีผนจะใช้สนิค้าอืน่ๆ ด้วย เช่น มายเวย์ (My Whey) หรอื 

การร่วมลงทนุกบัประเทศญีปุ่น่ทีท่ำาให้ยอดขายของบรษิทัไปถงึเป้าหมายหรอืไม่ อย่างไรก็ตาม ส่วนตวัค่อนข้างกงัวล เมือ่

สาหร่ายเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท แต่กลับไม่สามารถควบคุมได้ จึงอยากสอบถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ หากบริษัทจะร่วม

ลงทนุหรอืซือ้บรษัิททีผ่ลติสาหร่ายเพิม่เตมิ อาจจะไม่ต้องครอบคลมุปรมิาณสนิค้าหรอืสาหร่ายทีบ่ริษัทใช้ทัง้หมด แต่อาจ

จะเพียงพอหรือใกล้เคียงกับ โรงงานของบริษัท 



บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  35

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าประเด็นนี้ทางผู้บริหารคณะกรรมการเคยพิจารณาและมีข้อดีข้อเสียพอ

สมควร แต่เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าที่จะไปร่วมลงทุน (joint venture) อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามขยายหรือ

บริษัทแหล่งของสาหร่ายอื่น เป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ส่วนเรื่องการลงทุนเคยพิจารณา 

 คุณประสิทธิ์ ซื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับเรื่องอัตรากำาไรท่ีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ปี 2561 

ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ที่กล่าวว่าต้นทุนยังสูงอยู่ และภาพรวมทั้งปี กำาไรปี 2561 ที่บริษัทคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเติบโต

ดีกว่าปีที่แล้วหรือว่ายังคงคงที่

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชี้แจงว่า เมื่อครู่นี้คุณอิทธิพัทธ์ได้ชี้แจงว่าแนวโน้มน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว เพียงแต่รายละเอียด

เข้าใจว่าเดือนหน้าคงมีการประชุมและเปิดเผยเรื่องนี้ให้ทราบ แต่อยากเรียนว่า ถ้ายอดขายสูงขึ้นเรื่อยๆ แล้วขยายธุรกิจ

ไปสินค้าอืน่ๆ เพือ่ให้ยอดขายเพ่ิมข้ึน มคีวามเป็นไปได้ว่าอตัราสทุธอิาจจะลดลงกว่าเดมิ แต่กำาไรต่อหุน้จะดข้ึีน เพราะยอด

ขายเพิม่ขึน้ พิจารณาจากสนิค้าแต่ละตัวทีบ่รษัิทจะขยายในอนาคตกค็งจะสะท้อนในส่วนนัน้ ถ้าคณุขยายสนิค้าใหม่ เพือ่ที่

จะใช้ประสิทธิภาพ คุณก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่สามารถขายได้มากขึ้น แต่สินค้าใหม่อาจจะได้กำาไรขั้นต้นตำ่ากว่า แต่

ตัวเงิน ตัวเงินกำาไรโดยรวมจะดีขึ้น เมื่อจำานวนหุ้นไม่เพิ่ม หุ้นก็ต้องดีขึ้น เหล่านี้บริษัทต้องพิจารณาเพื่อผู้ถือหุ้น ไม่ใช่ไป

ขยายแล้วก็ทำาให้กำาไรต่อหุ้นตำ่ามา ทุนก็ไม่เพิ่มแล้วไม่จ่ายปันผล ลดลงกว่าเดิม นั่นไม่ใช่หลักการบริหารที่ถูกต้อง 

 คุณนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าสินค้าคงเหลือ จากที่พิจารณาการตั้งสำารองสินค้าคงเหลือ ปรากฏว่าหลักอยู่ที่

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ ไม่ทราบสาเหตุว่าส่วนนี้เป็นโครงสร้างปกติของสินค้าคงเหลือของบริษัทหรือไม่ และจะมีวิธีการ

บริหารส่วนนี้อย่างไรที่จะทำาให้การตั้งสำารองสินค้าคงเหลือนี้ลดลง

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าในส่วนของการตั้งสำารอง ถ้าถามว่าตัวสินค้าสำาเร็จรูป บริษัทไม่ได้มีการเก็บ

คงคลังไว้ ส่วนจำานวนวนัในเรือ่งของตวัสนิค้ามนุเวยีน ถ้าเป็นสนิค้าสำาเรจ็รปูจะอยูท่ีป่ระมาณ 7 – 8 วนั ซึง่เป็นคลงัสนิค้า

สำาหรับตลาดในประเทศ แต่ตลาดต่างประเทศจะไม่มีคลงัสนิค้า ในเรือ่งของบรรจภุณัฑ์นัน้ จากการทีบ่รษิทัเป็นผลติภณัฑ์

ขนมขบเคีย้ว การทีบ่ริษัทจำาเป็นจะต้องออกรสชาตทิีห่ลากหลายเพือ่ทีจ่ะกระตุน้ตลาดนัน้มคีวามจำาเป็น บางครัง้บรษิทัอาจ

จะมกีารออกสาหร่ายรสชสี สาหร่ายรสทเุรียน เป็นต้น เพือ่ทีจ่ะมากระตุน้ตลาด ในขณะเดยีวกนัการจดัการบรรจุภณัฑ์ ก็

เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางทีมบริหารตั้งเป้าไว้เพราะในบางครั้งเรื่องของ (Minimum Order Quantity: MOQ) หรือระดับการ

สั่งซื้อขั้นตำ่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มากดต้นทุนเวลาออกสินค้าใหม่ ดังนั้นบริษัทจะมีนโยบายว่าถ้าอายุบรรจุภัณฑ์นั้นมากกว่า 12 

– 18 เดือน เพราะบรรจุภัณฑ์นั้นก็อาจจะย้อนกลับมาใหม่ได้ โดยส่วนใหญ่ก็คือจากเดิมที่มีการสั่งตัวบรรจุภัณฑ์มาแล้ว ก็

ใช้คนในการบรรจ ุตอนหลงับริษัทเปลีย่นเป็นใช้เครือ่งจกัร ดงันัน้การใช้เครือ่งจกัรหมายถงึจะมกีารเปลีย่นแปลงต่างๆ ได้

ง่ายกว่าทีส่ั่งผู้จัดจำาหน่ายบรรจภุณัฑ์ให้ทำาสำาเรจ็มาให้ ดงันัน้คำาตอบตรงส่วนนีก้ค็อื เนือ่งจากความหลากหลายของสนิค้า

ส่วนหนึ่ง และข้อสองเพื่อการที่บริษัทจะได้มากำากับดูแลการจัดประเภทว่าเป็น slow moving หรือจะเป็น urging ต่างๆ 

และจะมีการประชุมกันทุกเดือน ดังนั้นจึงมีการต้ังสำารอง แต่จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆ ก็ต่อเมื่อมีการทำาลายวัตถุบรรจุ

ภัณฑ์ บริษัทมีการบริหารที่ต้นทุนในเรื่องนี้อยู่ตลอด ไม่ได้ละเลย

 คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าเนื่องจากมีโอกาสฟัง Opportunity Day ของผู้บริหารย้อนหลังของ 4 

ปีที่แล้วเห็นบอกว่าเรื่องสาหร่าย คือ fixed portion ร้อยละ 60 คาดว่าจะลดลงประมาณร้อยละ 10 ก็รอว่าปลายปีอาจ

จะมีข่าวดีว่าอาจจะลดได้ร้อยละ 15 อีกร้อยละ 40 ของสัดส่วน แต่คุณอิทธิพัทธ์บอกว่า fix volume ถึงเดือน 9 ปีหน้า

ไปแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สรุปว่าถ้า fix ราคาไปถึงเดือน 9 ปีหน้าคือลดร้อยละ 20

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าถ้าเฉลี่ยคงประมาณร้อยละ 10 เฉลี่ยซื้อไปถึงเดือน 9 ปีหน้า เพราะช่วงหลัง

พอคนรู้ว่าราคาถูก คนก็เริ่มเก็บคงคลังกัน ทำาให้ช่วงปลายฤดูสาหร่ายมีราคาสูงขึ้นนิดหน่อย ราคาซื้อช่วงหลังๆ จึงสูงขึ้น

เล็กน้อย โดยเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 10 ราคาตำ่าลงร้อยละ 10



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256236

 คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าสิ้นปีการผลิต หมายถึงว่าไปถึง ไตรมาส 1 ปีหน้าที่เคยบอกว่าอาจจะ

ลดได้ถึงร้อยละ 15 น่าจะเปลี่ยนแล้วใช่หรือไหม สรุปเป็นอัตราคงที่ไปประมาณร้อยละ 10 เฉลี่ยไปถึงเดือน 9 ปีหน้า

 คณุอทิธพิทัธ์ พรีะเดชาพนัธ์ ชีแ้จงว่าประมาณร้อยละ 10 ปีหน้าเลย ทนีีก้อ็ยูท่ีเ่รือ่งของสนิค้าเพราะยงัมเีรือ่งของ 

mixed product อกีว่าบรษัิทจะเน้นขายอะไร และมแีนวโน้มในการทีจ่ะปรบัราคา ไม่แน่อาจจะเป็นปีนี ้อาจจะปรบัราคา 

 คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่ายอดขายที่ประเทศจีน ไม่ทราบว่าผู้บริหารมองว่า ที่เป็นไปได้มากที่สุด 

เติบโตระดับร้อยละ 20 ได้หรือไม่

 คณุอทิธิพทัธ์ พรีะเดชาพนัธ์ ชีแ้จงว่าอย่างทีบ่อกว่าบรษิทัพยายามทำายอดขายให้ดใีนทกุช่องทาง ผมในฐานะผู้ถอื

หุ้นคนหนึ่ง ก็อยากให้เห็นบริษัทเติบโต แต่อย่างประเทศจีนฐานมันใหญ่ก็พยายามจะเติบโตให้ได้ แต่ถ้ามองตลาดจีนที่มี

ศักยภาพสูง คนกินสาหร่ายน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดไทย คนไทยกินสาหร่ายประมาณ 10 แผ่นต่อคนต่อปี คนจีนกิน

สาหร่ายประมาณแค่ 0.5 แผ่นต่อคนต่อปี คือถ้ามองแบบคนกับคน ตลาดจีนยังมีโอกาสเติบโตอีกเยอะ อันนี้ก็คาดหวังว่า

คนจีนจะไปถึง 9 – 10 แผ่นต่อคนต่อปี

 คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าไตรมาส 4 โตผิดปกติ เข้าใจว่าจะประมาณร้อยละ 13 ของยอดขายปี

นี้ สรุปว่าสัดส่วนอยู่ประมาณเท่าไหร่ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายเมื่อเทียบกับยอดขาย

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าอยู่ในเป้าที่ตั้งไว้คือ บริษัทตั้งไว้ประมาณ 11 โดยรวม

 คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าคุมได้ประมาณ 11 ใช่หรือไม่

 คณุอทิธพัิทธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแ้จงว่าหากมีเหตุจำาเป็น สมมตคิูแ่ข่งมาแรง บรษิทักต้็องเอาอาวธุไปสู ้คงไม่ใช่แบบเขา

มาทนับรษิทัแล้ว บริษัทยงัอยูท่ีท่ีค่อนโด 11 แบบนี ้หวงแต่กำาไรแต่ไม่ห่วงอนาคต ก็คงไม่ใช่อย่างนัน้ ถ้าสูก้ต้็องสูเ้หมือนกนั

 คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่ามายเวย์ (My Whey) ตลาดมีศักยภาพเท่าใด 

 คณุอิทธิพทัธ์ พรีะเดชาพนัธ์ ชีแ้จงว่าเป็นตลาดท่ีมอีนาคตมากเพราะว่าคนรุน่ใหม่ คอืแนวโน้มในอนาคต คนกน็ยิม

ออกกำาลังกาย คนนิยมเข้า gym เมื่อก่อนจะไปรวมกันที่ร้านเกมส์ออนไลน์ แต่ปัจจุบัน แนวโน้มเริ่มเปลี่ยนแล้ว ชวนกัน

ไปออกกำาลังกาย ต่อไปก็อยากจะเป็นเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างตลาดที่อเมริกา ตลาด Whey Protein มีมูลค่า

ประมาณ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมืองไทยคาดว่าตลาด Whey Protein มูลค่าอยู่ราวๆ 2 – 3 พันล้าน แต่ก็มีโอกาส

ที่จะโตมากกว่านี้ในอนาคต เพราะว่าจาก แนวโน้มที่คนนิยมออกกำาลังกาย นิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ นิยมอา

หารคลีน โปรตีนเป็นหนึ่งในอาหารคลีนที่จำาเป็นต่อร่างกาย

 คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าจะมีการเพิ่มจุดขายหรือไม่ เพราะเห็นคู่แข่งวางขายค่อนข้างมาก

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าปีที่แล้วที่บริษัทวางขายประมาณ 60 ล้านบาท บริษัทขายแค่ออนไลน์อย่าง

เดยีว ปีน้ีบริษทัเริม่กระจายสนิค้าไปยงัธรุกจิค้าปลกีสมยัใหม่เป็นช่องทางทีบ่รษิทัชำานาญ ฝ่ายขายของเถ้าแก่น้อยกด็ำาเนนิ

การ ถ้าตอนนี้ไป Watson น่าจะซื้อได้แล้ว เดือนหน้าก็น่าจะซื้อที่ Boots ได้ LAB Pharmacy ก็เริ่มมีแล้ว The Mall ทุก

สาขาที่เป็น Gourmet Market ก็มีแล้ว ตอนนี้บริษัทเริ่มเพิ่มกระจายสินค้าไปเรื่อยๆ

 คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่า Net Gross Profit จะเหลือเท่าไหร่ ถ้าเทียบกับออนไลน์

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าส่วนใหญ่ Gross Margin จะอยู่ราวๆ 35 – 40

 คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่าถ้าออนไลน์บริษัทได้ร้อยละ 40 แล้วการค้าปลีกควรจะได้เท่าใด

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าในอดีตจะได้กำาไรมากจากการขายในตลาดออนไลน์ เนื่องจากมีการโฆษณา 
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Facebook หรือ Google แต่ในปัจจบุนัออนไลน์มกีารเปลีย่นอลักอรทิมึ (Algorithm) ใหม่ คอืไม่มกีารทีข่ายออนไลน์แล้ว

ได้กำาไรดงัเช่นในอดตี ต่อไปตลาดออนไลน์จะหนกักว่าธรุกจิค้าปลกีสมยัใหม่ โดยธรุกจิค้าปลกีสมยัใหม่ขายแล้วจะได้กำาไร

มากกว่า 

 คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามว่า โดยเฉลี่ย Net Gross Profit จะอยู่ที่เท่าไหร่ เพราะจุดคุ้มทุน (Break 

Even Point) ต้องขยับเกิน 120 ล้าน

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าเป้าหมายคือบริษัทตั้ง Gross Margin ไว้ประมาณร้อยละ 40 แต่ช่วง 2 – 3 

ปี แรก ต้องยอมรับว่าคงไม่ได้ เพราะอยู่ในช่วงลงทุน ใน 1-2 ปีแรกแค่ไม่ขาดทุนก็พอ ส่วนปีที่ 3 จะเริ่มเห็นผล

 คณุภาณวัุฒน์ เวชยนัต์ววิฒัน์ สอบถามว่า ผลผลติทีม่าจากโรจนะ ประมาณร้อยละเท่าไหร่ของยอดขายทัง้นัน้ ถ้า

ขาย 5,000- 6,000 ล้านบาท ผลิตจากโรงงานที่โรจนะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าโรจนะน่าจะได้มาตรฐานมากสุด เพราะบริษัทได้รับรอง BRC (The British 

Retail Consortium หมายถึง สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร) แล้ว ยอดขายของบริษัทผลิตได้

ประมาณ 2,000 ล้านบาท ปลายปีน่าจะถึง 3,000 ล้านบาท

 คณุภาณวุฒัน์ เวชยนัต์ววิฒัน์ สอบถามว่า เงินจำานวนนีจ้ะไม่เสยีภาษีประมาณ 2,000 ล้านบาทจาก 6,000 ล้านบาท

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าใช่

 คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ สอบถามเรื่อง (1) ประเทศจีนอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะว่ารายได้

สัดส่วนของบริษัทเกินร้อยละ 50 จากประเทศจีน เข้าใจว่าปีนี้น่าจะเกินร้อยละ 55 อยากจะสอบถามเรื่องการค้นคว้าที่

บริษัทซื้อมาเป็นข้อมูลอะไรที่ทำาให้นักลงทุนมั่นใจว่าการที่ผู้บริหารตั้งเป้าร้อยละ 20 มันเป็นไปได้สูงหรืออาจจะมากกว่า

ร้อยละ 20 เข้าใจว่าตอนนี้ประเทศจีนซื้อออนไลน์เป็นจำานวนมาก ทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่น้อย มีผลดีผลเสียกับบริษัท

อย่างไร (2) เรื่องของมณฑลที่บริษัทยังเข้าไม่ถึง ผู้จัดจำาหน่ายสินค้าเดิม ทำาไมยังทำาไม่ได้หรือว่าบริษัทกำาลังมองหาผู้จัด

จำาหน่ายสนิค้าใหม่ อกีคำาถามคอืว่าการต้ังโรงงานทีป่ระเทศจนีคุม้ค่าหรอืไม่ เพราะว่าช่วงนีป้ระเทศจนีกม็ากกว่าเมอืงไทย

ไปแลว้ วัตถดุิบสาหร่ายอยูท่ี่ประเทศจีน คณุภาพไมแ่น่ใจว่าเมื่อเทยีบกับประเทศเกาหลีแลว้เปน็อยา่งไร ผูบ้รโิภคทีจ่ะซือ้ 

สินค้าต้องผลิตจากไทยเท่านัน้ถงึจะซือ้หรอืไม่ บรษิทัได้มกีารค้นคว้าหรอืไม่ว่าซือ้เถ้าแก่น้อยเพราะอะไร เพราะเป็นสนิค้า

ที่ผลิตจากประเทศไทยเท่านั้น ถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนจะไม่ซื้อเป็นต้น

 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าประเด็นเรื่องผู้จัดจำาหน่ายสินค้าประเทศจีนมองว่าบริษัทตั้งเป้าหมายก่อน 

มองว่าประเทศจีนเป้าหมายโต เพราะหนึ่งอย่างที่บอกคือ การจัดจำาหน่ายสินค้าที่ทำาอยู่ทุกวันนี้ ประมาณ 30 ของการจัด

จำาหน่ายสินค้าทั้งหมดซึ่งหมายถึงเฉพาะธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่อย่างเดียว ในส่วนของ TT ไม่มีข้อมูล ส่วนด้านการบริโภค

สาหร่าย คนจีนก็ยังบริโภคอยู่ 0.5 แผ่น รวมกับคู่แข่ง ไม่ใช่ของบริษัทอย่างเดียว 0.5 แผ่น คือตลาดประมาณ 12,000 

ล้านบาทที่ประเทศจีน ซึ่งบริษัทก็มีส่วนแบงทางการตลาดอยู่ใน 0.5 แผ่น ซึ่งคนไทยบริโภค 10 แผ่น คนไทยเริ่มมาจาก 

0.01 แผ่นเหมือนกัน แต่ปัจจุบันบริโภค 10 แผ่น ประเทศจีนบริโภคสาหร่ายมากกว่าคนไทย ทำาไมจะบริโภคถึง 10 แผ่น

ไม่ได้ บริษัทจึงตั้งเป้าไว้อย่างนี้ 

 คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าผู้จัดจำาหน่ายสินค้าของบริษัทปัจจุบันนี้มี 2 ราย ในเดือนหน้าบริษัทมีแผนที่

จะเข้าไปเปิดสำานกังาน ซึง่คาดว่าจะเสรจ็ประมาณสิน้เดอืนพฤษภาคม บรษิทัจะมทีมีงานประจำาทีส่ำานกังาน ผูจ้ดัจำาหน่าย

สินค้า 2 รายนี้ ไม่ได้จำากัดช่องทาง ว่าถ้าเกิดเขามีช่องทางใหม่ๆ บริษัทก็ยังให้ขายต่อได้ แต่ว่าบริษัทจะมีทีมที่เข้าไปสอด

ส่องดูแลช่วยทำาตลาดเพื่อที่จะกระจายสินค้าและได้ช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำาถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิด
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การประชุมเมื่อเวลา 12.34 น.

       ลงชื่อ__________________________ประธานที่ประชุม 

                                        (นายยุทธ  วรฉัตรธาร)

   

   

ลงชื่อ_____________________________ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

             (นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์)

                เลขานุการบริษัท
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

อายุ    63 ปี

ตำาแหน่ง   - กรรมการอิสระ

    - กรรมการตรวจสอบ

    - ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา  

 คุณวุฒิการศึกษา  หลักสูตร    มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท   บริหาร    Scranton University, USA

 ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - Directors Certification Program (DCP)    รุ่น 58 ปี 2548

 - Directors Accreditation Program (DAP)    รุ่น 34 ปี 2548

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น      - ไม่มี –

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

 ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง    บริษัท

 2558 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ /   บจก.ควิก ลิสซิ่ง
     ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 ทั้งนี้ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ มิได้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกันบริษัท

ประสบการณ์ทำางาน5 ปีย้อนหลัง 

 ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง    บริษัท

 2561 – 2561  กรรมการบริหาร   บจก. พีมาร์ทซุปเปอร์สโตร์

 2541 – 2558  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
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ความเชี่ยวชาญ

 - ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท

 - ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำากับนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์

 - ด้านบัญชีการเงิน

 - ด้านการบริหารความเสี่ยง การกำากับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี –

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 ตนเอง      :  - ไม่มี –

 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     :  - ไม่มี –

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

 1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท    11/11 ครั้ง

 2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    4/4 ครั้ง

 3.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  2/2 ครั้ง

 4.  เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561      1/1  ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   - กรรมการอิสระ

       - กรรมการตรวจสอบ

       - ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

จำานวนปีที่กรรมการเคยตำารงตำาแหน่ง  7 ปี (2555)
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2.  นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล

อายุ    60 ปี

ตำาแหน่ง   - กรรมการและกรรมการบริหาร

    - กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา  

 คุณวุฒิการศึกษา  หลักสูตร   มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

 ปริญญาตรี   การตลาด   San Jose State University , USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - Directors Certification Program (DCP)  รุ่น 54 ปี 2548

 - Company Secretary Program (CSP)   รุ่น 42 ปี2554 

 - Directors Accreditation Program (DAP)   รุ่น 86 ปี 2553

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น    

 ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง   บริษัท   

 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ 

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

 ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง   บริษัท

 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. เทวกรรมโอสถ

 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. วี ฟู้ดส์ กรุ๊ป

 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์เพเพอร์

 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. กระดาษธนธาร

 ทั้งนี้ นายณัชชัชพงศ์  พีระเดชาพันธ์ มิได้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกันบริษัท

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง   บริษัท

 2558 - 2560  กรรมการ  บมจ. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์

 2557 - 2558  กรรมการบริหาร  บจก. อิปปุโดะ (ประเทศไทย)
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ความเชี่ยวชาญ

 - ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท

  - ด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์

 - ด้านการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ

 - ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี –

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  (ณ วันที่ 28 ธันวาคม  2561)

 ตนเอง      :  - ไม่มี –

 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     :  - ไม่มี –

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

 1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท    11/11 ครั้ง

 2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    4/4 ครั้ง

 3.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  2/2 ครั้ง

 4.  เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561      1/1  ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   - กรรมการและกรรมการบริหาร

       - กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

จำานวนปีที่กรรมการเคยตำารงตำาแหน่ง  6 ปี (2556)
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3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

อายุ    50 ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน  - กรรมการ

    - ผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน

    - กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา  

 คุณวุฒิการศึกษา  หลักสูตร   มหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี   บัญชี   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Directors Accreditation Program (DAP)   รุ่น 89 ปี 2554

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     - ไม่มี -

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

 ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง   บริษัท

 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์

 ทั้งนี้ นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ มิได้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกันบริษัท

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง    - ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ

 - ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท

 - ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า

 - ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 - ด้านการกำากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี –

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม  2561)

 ตนเอง      :  - ไม่มี –

 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     :  - ไม่มี –

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

 1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท    11/11 ครั้ง
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 2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    4/4 ครั้ง

 3.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  2/2 ครั้ง

 4.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  2/2  ครั้ง

 5.  เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561      1/1  ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   - กรรมการ

       - กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำานวนปีที่กรรมการเคยตำารงตำาแหน่ง  11  (2551)
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หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่ง ข้อกำาหนด และคุณสมบัติ

กรรมการอิสระ /คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนและ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่ง 

 บรษัิทฯ คัดเลอืกและเสนอชือ่บคุคลทีม่คุีณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะเข้าตำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบ

ริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำารงตำาแหน่ง

กรรมการจะต้องมคีวามรู ้ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และสามารถอทุศิเวลาได้ และต้องมคีณุสมบตัขิองกรรมการครบ

ถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน 

รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ กจ. 8/2553 

เรื่อง การกำาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการขอ

งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

 บริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อย

กว่าสามคน 

2.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน  

ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำาหนดข้ันตำ่าของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ฯ 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

 1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละหน่ึงของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษัิทร่วม 

  ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ท่ีเก่ียวข้องของ 

  กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือ 

  ผู้มอีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลำาดบัเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

  หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

  สองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน  ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ 

  อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

  บริษัทฯ

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา 

  มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

  ผู้มอีำานาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ  

  หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

  ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  

  รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
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  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก 

  การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบ 

  กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ 

  ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง 

  พฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 

  ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำา่กว่า   

  ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ 

  คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพจิารณา 

  ภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิข้ึนในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับบุคคลเดียวกัน

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี 

  อำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบ 

  บัญชี  ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 

  ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที ่

  ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา 

  ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ 

  หุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

  ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

 7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ 

  ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

  หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมี่นยัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษา 

  ที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซ่ึง 

  ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

 ในกรณีทีบ่คุคลทีผู่ข้ออนุญาตแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิ

หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำาหนดตามวรรคข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้บริษัทฯ จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการ

บรษิทัทีแ่สดงว่าได้พจิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร

แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และ

จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
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 (ก)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ 

   ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

 (ข)  เหตุผลและความจำาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

 (ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการของผูข้ออนญุาตในการเสนอให้มกีารแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ

3.  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ 

อย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงินได้

 คณุสมบตักิรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ สอดคล้องกบัข้อกำาหนดขัน้ตำา่ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกั

ทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุข้างต้น และต้อง

 1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ  

  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู ้

  ขออนุญาต และ

 2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัท 

  จดทะเบียน

4.  คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผูบ้รหิารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการ

มากกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึง่กำาหนดให้กรรมการอสิระดำารงตำาแหน่งประธาน

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  ทำาหน้าที่

 1.  พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้เกิด 

  ผลงานตามทีค่าดหวงั ให้มคีวามเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลท่ีช่วยให้งานของบรษิทัประสบผลสำาเรจ็ 

   โดยพจิารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนักบับรษิทั ทัง้นีค่้าตอบแทน

  โดยรวมของกรรมการจะต้องมคีวามเหมาะสมเพยีงพอทีจ่ะทำาให้กรรมการจำากดัจำานวนบรษิทัทีจ่ะดำารงตำาแหน่ง 

  กรรมการไม่ให้มากจนเกินไป เพ่ือที่กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอท่ีจะเข้าประชุมและทำาหน้าท่ีกรรมการ 

  ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

 2. พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ค่าตอบแทนประจำาปีจะต้องเป็นไปตาม 

  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

 3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 4. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน 

  ให้มเีงือ่นไขทีช่่วยจูงใจให้กรรมการและพนกังานปฏบิตัหิน้าที ่เพือ่ให้เกดิการสร้างมลูค่าเพิม่ให้ผูถ้อืหุน้ในระยะ 

  ยาวและรกัษาบคุลากรท่ีมคีณุภาพได้อย่างแท้จรงิ แต่ในขณะเดยีวกันต้องไม่สงูเกินไปและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ด้วย 
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5. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวนอย่าง

น้อย 3 คน ซึ่งกำาหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำารงตำาแหน่งประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่ดังนี้

 1. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

 2. กำาหนดแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร  

  ทั้งภายนอกและภายในองค์กร

 3. ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดข้ึนของความเสี่ยงท่ีได้กำาหนดไว้ เพ่ือจัดลำาดับความเสี่ยงและเลือกใช้ 

  วิธีจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

 4. กำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร   

  ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ  

  ทราบเป็นประจำา

 5. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 

  ปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง



บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  49

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำาปี 2562

1.  นายชูพงษ์  สุรชุติกาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325

สำานักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

ประวัติการศึกษา - มหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

การมีความสัมพันธ์หรือส่วน  

ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย  

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 ไม่มี

จำานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี     

ให้กับบริษัท

พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน 

หุ้นส่วนสำานักงานด้านการสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
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2.  นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

สำานักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

- โปรแกรม Director Certificate ครั้งที่ 193/2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน  

กรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of Directors Association (IOD))

ประสบการณ์ทำางาน - ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

- สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย

การมีความสัมพันธ์หรือส่วน  

ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย  

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 ไม่มี

จำานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี     

ให้กับบริษัท

พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด



บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  51

3.  นางสาวเพ็ญศรี  ธรรมวโรดม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923

สำานักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิชาเอกการบัญชี

ประสบการณ์ทำางาน - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

การมีความสัมพันธ์หรือส่วน  

ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย  

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 ไม่มี

จำานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี     

ให้กับบริษัท

พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
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4.  นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

สำานักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร 

วตท.) รุ่นที่ 27

ประสบการณ์ทำางาน - ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

- สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย

การมีความสัมพันธ์หรือส่วน  

ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย  

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 ไม่มี

จำานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี     

ให้กับบริษัท

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน 

หุ้นส่วนสำานักงานด้านการสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
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เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 

โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่

สถานที่จัดประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

 บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

โปรดนำาหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาด้วย และโปรด

แสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ดังนี้ ณ จุดรับทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

 1.1 บุคคลธรรมดา

1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้วชื่อแล้ว 

2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำาตัวประชาชน บัตรประจำาตัวข้าราชการ 

ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

 1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำานาจ)

1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำานาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว

2) สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้

มีอำานาจ) ที่มาด้วยตนเองและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำานาจ) ที่มาประ

ชุมมีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำานาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอก

ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

3) สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้

ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

4) สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบ

ฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอก

ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ

และผู้รับมอบฉันทะ

3) สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้มีอำานาจกระทำาการแทน

นิติบุคคล และหนังสือมอบอำานาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลง

ลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
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4) สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำานาจกระทำาการแทน

นิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

5) สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้รับมอบ

ฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

 2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5.4

1) แบบการลงทะเบียน

2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุ

ไว้ในหนังสือ มอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียวและได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ

ผู้มอบฉันทะ

3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)

4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ

ผู้รับมอบฉันทะ

3) เอกสารเช่นเดียวกับนิติบุคคล ตามข้อ 2.2 

4) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ

มอบฉันทะแทน

5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำาคำาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้

ถือหุ้นหรือผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำาแปล

หมายเหตุ: 

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำาหนด เพื่อให้สำา

นักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำานว

นที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จำานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

ทั้งนี้บริษัทได้อำานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำานาจหรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำานาจลงนามตามหนังสือ

รับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำานาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมี

สิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY FORM A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  เขียนที่ 
Shareholders’ Registration No. Written at 

 วันที่  เดือน  พ.ศ. 

 Date  Month  B.E.

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ 

 I/We  Nationality

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง 

Residing at No.  Road  Tambol/Khwaeng

อำาเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 

Amphur/Khet  Province  Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เถ้าแก่น้อย  ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
     being a shareholder of  Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows:

□ หุ้นสามัญ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Ordinary Share shares and have voting right votes

□ หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Preferred Share shares and have voting right votes

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวณี ทัศนมณเฑียร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
      Hereby appoint   (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
         or to Mrs. Wanee Tassanamontien be the proxy. The Information of the independent directors, were 
            shown in the enclosure)

□1. ชื่อ  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่ 

 Name age Years, Residing at 

ถนน  ตำาบล/แขวง  อำาเภอ/เขต 

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province  Post Code   or

ปิดอากรแสตมป
20 บาท

Affi x Stamp 
Duty

20 Baht
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□2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉัตรธาร     อายุ     71     ปีอยู่บ้านเลขที่              337    

   Name Mr. Yuth Vorachattarn   age     71  Years, Residing at           337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด  

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120  หรือ

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or

□3. ชื่อ        นางวณี ทัศนมณเฑียร       อายุ    64    ปี    อยู่บ้านเลขที่               337          

        Name Mrs. Wanee Tassanamontien  age   64    Years, Residing at             337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด  

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120  

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า  เพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอย
สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of 
Shareholders (AGM), which will be held on Thrusday, April 25, 2019, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th floor, S31 
Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok or such other date, time 
and place as the meeting may be adjourned.

กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

    ลงนาม/Signed        ผู้มอบฉันทะ/Grantor

      (     )

    ลงนาม/Signed        ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

      (     )

หมายเหตุ:  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง
แยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY FORM B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  เขียนที่ 
Shareholders’ Registration No. Written at 

 วันที่  เดือน  พ.ศ. 

 Date  Month  B.E.

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ 
 I/We  Nationality

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง 

Residing at No.  Road  Tambol/Khwaeng

อำาเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 

Amphur/Khet  Province  Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เถ้าแก่น้อย  ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
     being a shareholder of  Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows:

□ หุ้นสามัญ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Ordinary Share shares and have voting right votes

□ หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Preferred Share shares and have voting right votes

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวณี ทัศนมณเฑียร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
      Hereby appoint   (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
         or to Mrs. Wanee Tassanamontien be the proxy. The Information of the independent directors, were 
            shown in the enclosure)

□1. ชื่อ  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่ 

 Name age Years, Residing at 

ถนน  ตำาบล/แขวง  อำาเภอ/เขต 

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province  Post Code   or

□2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉัตรธาร     อายุ     71     ปีอยู่บ้านเลขที่              337    

   Name Mr. Yuth Vorachattarn   age     71  Years, Residing at           337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด 

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

ปิดอากรแสตมป
20 บาท

Affi x Stamp 
Duty

20 Baht
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จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120  หรือ

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or

□3. ชื่อ        นางวณี ทัศนมณเฑียร       อายุ    64    ปี    อยู่บ้านเลขที่               337          

        Name Mrs. Wanee Tassanamontien  age   64    Years, Residing at             337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด  

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120  

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  

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

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  23 เมษายน 2561
 1. To adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday, April 23, 2018

 □(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 □(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2561
 2.  To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2018

 □(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 □(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

     วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2018

 □(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 □(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
4.  To consider and approve the allocation of net profits for the year 2018 dividend payment

 □(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
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□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ
5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

   1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายชัยยงค์ รัตนะเจริญศิริ  (Mr. Chaiyong Rattanacharoensiri)
□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   

    Approve     Disapprove     Abstain

   2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล (Mr. Somboon Prasitjutrakul)
□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   

    Approve     Disapprove     Abstain

   3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ (Ms. Porntera Rongkasiripan)
□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   

    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2562
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2019

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2562
7. To consider and appoint the auditors and fi x the audit fee for the year 2019

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
8. To consider and approve the amendment of the company’s article of association.

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain
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 วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 9. To consider other matters (if any)

 □(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 □(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

    ลงนาม/Signed        ผู้มอบฉันทะ/Grantor

      (     )

    ลงนาม/Signed        ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

      (     )

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ 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. 



บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)  61

ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation Page of Proxy Form B.
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The proxy is granted by a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 
ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held Thursday, April 25, 2019, 
10.00 AM at Grand Ballroom, 5th fl oor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet 
Watthana, Bangkok . or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
    Approve     Disapprove     Abstain
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ปิดอากรแสตมป
20 บาท

Affi x Stamp 
Duty

20 Baht
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY FORM C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  เขียนที่ 

Shareholders’ Registration No. Written at 

 วันที่  เดือน  พ.ศ. 

 Date  Month  B.E.

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ 

 I/We  Nationality

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ตำาบล/แขวง 

Residing at No.  Road  Tambol/Khwaeng

อำาเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 

Amphur/Khet  Province  Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เถ้าแก่น้อย  ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด  (มหาชน) (“บริษัท”) 

       being a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and have voting right                                         votes as follows:

□ หุ้นสามัญ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Ordinary Share shares and have voting right votes

□ หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

  Preferred Share shares and have voting right votes

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวณี ทัศนมณเฑียร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ

  บริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

□1. ชื่อ  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่ 
 Name age Years, Residing at 

ถนน  ตำาบล/แขวง  อำาเภอ/เขต 

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Post Code   or
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□2. ชื่อ  นายยุทธ  วรฉัตรธาร     อายุ     71     ปีอยู่บ้านเลขที่             337    

 Name Mr. Yuth Vorachattarn   age   71  Years, Residing at             337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด 

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120 หรือ

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  or

□3. ชื่อ        นางวณี ทัศนมณเฑียร       อายุ    64    ปี    อยู่บ้านเลขที่               337           

        Name Mrs. Wanee Tassanamontien  age   64    Years, Residing at             337  

ถนน  บอนด์สตรีท  ตำาบล/แขวง  บางพูด  อำาเภอ/เขต  ปากเกร็ด 

Road Bond Street Tambol/Khwaeng     Bangpood    Amphur/Khet          Pakkred

จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120 

Province Nonthaburi  Metropolitan Post Code  11120  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ช้ัน 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขท่ี 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 
(AGM), which will be held on Thrusday, April 25, 2019, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th fl oor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 
Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may 
be adjourned.

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

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  23 เมษายน 2561
 1. To adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday, April 23, 2018

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2561
 2.  To acknowledge the Company’s Annual Report for the year 2018

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain
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     วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 3.  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2018

 □(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 □(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง    
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
4.  To consider and approve the allocation of net profits for the year 2018 dividend payment

 □(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 □(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง    
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ
5. To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 □(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

   1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายชัยยงค์ รัตนะเจริญศิริ  (Mr. Chaiyong Rattanacharoensiri)

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง    
       Approve     Disapprove     Abstain

   2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล (Mr. Somboon Prasitjutrakul)

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง    
       Approve     Disapprove     Abstain

   3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ (Ms. Porntera Rongkasiripan)

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง    
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2562
6. To consider and approve the remuneration for Directors for the year 2019

 □(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 □(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 □ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง    
       Approve     Disapprove     Abstain
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 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2562
7. To consider and appoint the auditors and fi x the audit fee for the year 2019

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
8. To consider and approve the amendment of the company’s article of association.

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

 วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 9. To consider other matters (if any)

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specifi ed my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specifi ed or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specifi ed 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.
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

 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       ผู้มอบฉันทะ/Grantor

      (     )

    ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

      (     )

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Required supporting documents:

(1) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for 
and on behalf of the shareholder

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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The proxy is granted by a shareholder of  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 
โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held Thursday, April 25, 2019, 10.00 
AM at Grand Ballroom, 5th fl oor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, 
Bangkok . or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

    

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain

  วาระที่     เรื่อง          
Agenda Re :

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□ เห็นด้วย  □ ไม่เห็นด้วย  □ งดออกเสียง   
       Approve     Disapprove     Abstain



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256268

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5.2

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30    คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี 

 บัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

 เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ 

 จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำานวน 

 หุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด 

 ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัด 

 ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31    ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทำาเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ  

 และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ  

 หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ 

 ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 

 ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องทีอ่นัเป็นทีต่ัง้สำานกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวัดอืน่ทัว่ราชอาณาจกัร

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี 

 หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้น 

 ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 

 ไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ำาหนดไว้  หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ได้เรยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้ร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  

 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม 

 ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ในการประชมุผู้ถอืหุน้   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุ ถ้าไม่มปีระธานกรรมการหรอืประธานกรรมการมไิด้ 

 มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ 

 ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 35  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปีพึงกระทำาดังนี้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำาเนินการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

 (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำาไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำารอง

 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำาหนดค่าตอบแทน

 (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน

 (6) กิจการอื่นๆ
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ข้อ 37 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม  

 (ถ้ามี) และให้การประชุมดำาเนินไปตามลำาดับระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ 

 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำาดับวาระ

 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลำาดับระเบียบวาระสำาเร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3)  

 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำาดับระเบียนวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี)  และ 

 จำาเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำาหนดที่ประชุมสถานที่ วัน เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการ 

 ส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนการ 

 ประชุม และให้โฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย 

 กว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบ 

 บัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำาปี

(1) สำาเนางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ

บัญชี

(2) รายงานประจำาปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42 ให้ที่ประชุมสามัญประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำารงตำาแหน่งหน้า

ที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตามตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 43 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำาไรขาดทุน  

 และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของ 

 บริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

 ให้ผู้สอบบัญชีมีอำานาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลักฐานอ่ืนใดเก่ียวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ 

 หนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำาการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ 

 ข้อความและคำาชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำารายงาน 

 ว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้ 

 จัดทำาขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32   ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้หนังสือ 

 มอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำาหนด

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ 

 เข้าประชุม

ข้อ 34  ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1)  หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ ประกอบด้วย 

 คะแนนเสียงต่อไปนี้
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกและเสียงลงคะแนนถ้ามี 

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา  

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่ผู้ถือหุ้น

  (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

  (ค)  การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ  

       การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยวัตถุประสงค์ 

       จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

  (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

  (จ)  การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

  (ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท

  (ช)  การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการเปลี่ยนหนี้เป็นทุน

  (ซ)  กรณีอื่นใดก็ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำาแหน่งตามวาระ

ข้อ 14 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 

 เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด 

 จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการที่ออกตาม 

 วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน ์ 

 ตอบแทนในลักษณะอ่ืน  ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซ่ึงอาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอนหรือวาง 

 เป็นหลักเกณฑ์ และจะกำาหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ 

 นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่ 

 จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  71

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ 

 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

การจ่ายปันผลและจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย

ข้อ 44   ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำาไร  ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

 เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำานวนหุ้น หุ้นละ เท่าๆกัน

 การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไรสมควรพอ 

 ที่จะทำาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำาภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให ้

 แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ คิดดอกเบี้ยแก่ 

 บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำาภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด

ข้อ 45   บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอด 

 เงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256272

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5.3

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำาโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  

ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง  

ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียง 

ในแต่ละวาระได้) 

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1   ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียง 

ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ 

ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

2.2  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่

ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง

กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิข้อเทจ็จรงิประการใด ผู้รบัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้าม

ที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ 

สำาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง 

เท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้

รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 

2. กรณท่ีีบคุคลซ่ึงไดร้บัเลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กันอนัจะทำาใหเ้กินจำานวนกรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้ในคร้ังนัน้ ให้

ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำานวนกรรมการที่จะ เลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. กอ่นลงมตใินแตล่ะวาระประธานในทีป่ระชมุจะเปดิโอกาสให้ผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม

ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุม

ทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

2. ประธานทีป่ระชมุจะเปน็ผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมกีารสอบถามความเหน็จากทีป่ระชมุ

ว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ทำาเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียง แล้วแต่กรณี 

ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำาเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำาไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนน

เสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำานวนเสียงทั้งหมด 

และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียง

ของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำาหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
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การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

 บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

จากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุม

ทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีอื่นๆ ซ่ึง

มีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้น

กำาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

3. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง

กรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่

ประชุมชั่วคราวก็ได้ 

4. การลงคะแนนลับอาจกระทำาได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดย

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำาหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมี

มติให้ลงคะแนนลับ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5.4

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

 (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระในปี 2562)

ชื่อ
อายุ 
(ปี)

ตำาแหน่ง ที่อยู่
การมีส่วนได้เสียในวาระ

ที่เสนอ

1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 71 - ประธานกรรมการ

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

337 ถนนบอนด์สตรีท 

ตำาบลบางพูด อำาเภอ

ปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี 11120

มส่ีวนได้เสยีในวาระที ่6 

(พิจารณากำาหนดค่า

ตอบแทนคณะกรรมการ

ประจำาปี 2562)

2.  นางวณี ทัศนมณเฑียร 64 - กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ

- กรรมการสรรหาและ     
  กำาหนดค่าตอบแทน

ประวัติกรรมการอิสระ

1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร

อายุ    71 ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน   - ประธานกรรมการ

- กรรมการอิสระ

    - กรรมการตรวจสอบ

    - กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา  

 คุณวุฒิการศึกษา  หลักสูตร    มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advance Audit Committee Program ( AACP)    รุ่น 28 ปี 2561

- Strategic Board Master Class  (SBM)     รุ่น 5  ปี 2561

- 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 



บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  75

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง    บริษัท

 2559 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ/   บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

    กรรมการตรวจสอบ   

 2559 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ   บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 2546 - ปัจจุบัน  ประธานกรรรมการ/   บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง   

    กรรมการตรวจสอบ   (ประเทศไทย)

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

 ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง    บริษัท

 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ/   บมจ. นูทริกซ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ   บมจ. ไทยพาณิชย์ โพรเทค

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ    บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น

 2558 - ปัจจุบัน    กรรมการ/   บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ/    บมจ. สหไทยสตีลไพพ์

    ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง    บริษัท

 2547 - 2558  ประธานกรรมการ   บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง

 2547 - 2558  ประธานกรรมการ     บมจ. ปรีชากรุ๊ป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี –

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 

 ตนเอง         : - ไม่มี –

 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      : - ไม่มี –

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท     11/11  ครั้ง

2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     4/4   ครั้ง

3.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน    2/2  ครั้ง

4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561       1/1  ครั้ง
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2.  นางวณี  ทัศนมณเฑียร

อายุ    64 ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน   - กรรมการอิสระ

    - ประธานกรรมการตรวจสอบ

    - กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา  

 คุณวุฒิการศึกษา   หลักสูตร    มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี   นิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี   บัญชี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (AACP)    รุ่น 18 ปี 2558

- Financial Institutions Governance Program (FGP)    รุ่น 4 ปี 2555

- Directors Certification Program (DCP)     รุ่น 138 ปี 2553

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น    

 -ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

 -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง     บริษัท

 2553 - 2557  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร

 2553 - 2557  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง  องค์การจัดการน้ำาเสีย

 2557 - 2557  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ  

         เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี –

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม  2561) 

 ตนเอง         : - ไม่มี –

 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      : - ไม่มี –

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท      11/11  ครั้ง

2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      4/4   ครั้ง

3.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน     2/2  ครั้ง

4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561        1/1  ครั้ง
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เรียน  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

  บริษัท  เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า ชื่อ     นามสกุล     

บ้านเลขที่   หมู่บ้าน / อาคาร       

ตรอก/ซอย   ถนน    ตำาบล/แขวง                  

อำาเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                  

หมายเลขโทรศัพท์      E-mail                           

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำาปี 2561 ของบริษัท ที่ได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับเว็บไซต์ 
http://investor-th.taokaenoi.co.th/ar.html 

                                                                                                          ** กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วน

เมื่อกรอกรายละเอียดด้านบนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งแบบฟอร์มฉบับนี้มายังบริษัท หรือติดต่อรับโดยตรงได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)

337 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์  0 2984 0666 ต่อ 316

โทรสาร  0 2984 0188

E-mail ir@taokaenoi.co.th

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำาปี 2561



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256278

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท
เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110

0 2260 1111

GPS 13.733303, 100.565879 

สถานที่จอดรถ :   จอดบนอาคารจอดรถของโรงแรม ได้ประมาณ 250 คัน หรือ    

   จอดที่อาคาร RSU ที่อยู่ข้างโรงแรมได้อีกประมาณ 250 คัน

รถไฟฟ้า :   ลงสถานี BTS พร้อมพงษ์ทางออกประตู 5 และ     

   เดินอีกประมาณ 150 เมตร

สายรถเมล์ที่ผ่าน : 40, ปอ40, 38, ปอ.514
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256280


