27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง

การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 และจ่ายเงินปั นผล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติในเรื่องที่สาคัญสรุปได้ดงั นี้
1. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลียา
ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี-รังสิต หลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
2. กาหนดให้วนั อังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 และมีสิทธิในการรับเงินปั นผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม
2560 ทั้งนี้ กาหนดการต่างๆ ปรากฏตามตารางท้ายนี้
กำหนดกำรกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ และจ่ำยเงินปั นผล
1. วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และ
สิทธิรบั เงินปั นผล
2. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ และสิทธิรบั เงินปั นผล
3. วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
4. วันจ่ายเงินปั นผล

วันที่
14 มีนาคม 2560
15 มีนาคม 2560
26 เมษายน 2560
12 พฤษภาคม 2560

3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
วำระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัท ประจาปี 2559
วำระที่ 3
พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วำระที่ 4
พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนุ ้ สามัญที่จดทะเบียนและชาระแล้ว จานวน 1,380
ล้านหุน้ และมีกาไรสาหรับปี ตามงบการเฉพาะกิจการ เท่ากับ 748,773,598 บาท คิดเป็ นอัตรา
หุน้ ละ 0.54 บาท

บริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 676,200,000
บาท คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.49 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการ
เฉพาะกิจการ โดยมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เป็ นจานวนเงิน 262,200,000 บาท คิดเป็ น
อัตราหุน้ ละ 0.19 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
ดังนั้ น บริษัทคงเหลื อเงินปั นผลจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายรวมเป็ นเงิน 414,000,000
บาท คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท
ทั้งนี้ บริษัทงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อสารองตามกฎหมาย เนื่ องจากทุนสารองตามกฎหมาย
ของบริษัทมีจานวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
การให้สิทธิรบั เงินปั นผลของบริษัทยังมีความไม่แน่ นอน เนื่ องจากต้องรอการอนุ มตั ิจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
วำระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 มีกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระจานวน 3 คน คือ
1. นายยุทธ
วรฉัตรธาร
2. นางสาวอรพัทธ์
พีระเดชาพันธ์
3. นางสาวพรธีรา
รงคะศิริพนั ธ์
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2560 เลือกตั้ง 1) นายยุทธ วรฉัตรธาร 2) นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และ 3)
นางสาวพรธีรา รงคะศิริพนั ธ์ ซึ่งเป็ นกรรมการรายเดิม เป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ ง

วำระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2560
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเป็ นประจ าทุ ก ปี ถึ งแม้ว่ า หลั ก เกณฑ์แ ละอัต รา
ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เคยมีมติอนุ มตั ิไว้ก็ตาม
โดยบริษัทเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คณะกรรมการบริษัท
- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน
2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ประธานคณะกรรมการบริษัท
60,000 บาท/คน
 กรรมการอิสระ
30,000 บาท/คน
 กรรมการ
80,000 บาท/คน

- โบนัส กรรมการบริษัทได้รบั โบนัสจากผลการปฎิบตั ิงานของกรรมการประจาปี 2559
รวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน
240,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/คน
 กรรมการตรวจสอบ
5,000 บาท/คน
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รบั เบี้ ยประชุมเป็ นราย
ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8,000 บาท/คน/ครั้ง
วำระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2560 พิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุ มตั ิค่าสอบบัญชี ดังนี้
1) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2560
นางสาววิสสุตา จริยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3853 หรือ
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5238 หรือ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5313
แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยเป็ นผูส้ อบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
2) อนุ มตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจาปี 2560 เป็ นเงินจานวน1,790,000 บาท
3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทในเครือประจาปี 2560 เป็ นเงินจานวน
950,000 บาท
ทั้งนี้ บริ ษั ท ที่ เป็ นส านั ก งานสอบบัญ ชี และผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เสนอข้า งต้น ไม่ มี
ความสัม พันธ์หรื อ ส่ วนได้เสี ยกับบริ ษัท /ผูบ้ ริ หาร/ผู้ถือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่ เกี่ยวข้องกับบุ คคล
ดังกล่าว

วำระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.taokaenoi.co.th) ทั้งนี้ กรณีมีขอ้ สงสัย กรุณาติดต่อสอบถามทาง
Email : koosoon.r@taokaenoi.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 984 0666 ต่อ 315 โทรสารหมายเลข 02 984 0118

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน)

