
 

 

         

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

 

วนั เวลา และสถานท่ี ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00  น. ณ หอ้งแคทลียา ชั้น 1 โรงแรม 

   รามาการเ์ดน้ ถนนวิภาวดีรงัสิต เขตหลกัส่ี แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  

เริ่มการประชุม 

ก่อนเร่ิมการประชุม ฝ่ายจดัการดูแลการประชุมไดช้ี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนํากรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม

ใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบ 

ฝ่ายจดัการดูแลการประชุม ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมรบัทราบเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ือง

สิทธิของผูถื้อหุน้โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลผูท่ี้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ก่อนท่ีบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเวปไซตข์องบริษัทท่ี 

www.taokaenoi.co.th รวมทั้งแจง้ขอ้มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 

10 กุมภาพันธ์ 2560 ซ่ึงในการประชุมคราวน้ีไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งเป็น

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ นอกจากน้ี บริษัทไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บนเวปไซตข์องบริษัท ตั้งแต่

วนัท่ี 5 เมษายน 2560 เป็นตน้มา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ฝ่ายจดัการดูแลการประชุมไดช้ี้แจงเร่ืองการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดงัน้ี  

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้ 1 หุน้ จะมีเสียง 1 เสียง โดยการลงมติเป็นดงัน้ี 

• วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

• วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

• วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

2. สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง บริษัทไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกใหเ้รียบรอ้ยแลว้ เพื่อใชใ้นกรณี

ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระน้ันๆ 

โดยประธานท่ีประชุมจะถามว่า มีผูถื้อหุน้ใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหย้กมือขึ้ นเพื่อให ้เจา้หน้าท่ีไป

รบับตัรลงคะแนนโดยจะไดนํ้าคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมด ของท่ีประชุม ผลลพัธท่ี์ได้

จะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระน้ันๆ 

สาํหรบัวาระเลือกตั้งกรรมการเจา้หน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือใหท้ราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

http://www.taokaenoi.co.th/


 

 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแลว้ บริษัทไดท้าํการรวบรวมคะแนนไวใ้นคอมพิวเตอร์

เรียบรอ้ยแลว้ ดงัน้ันผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ ไม่ตอ้งออกเสียง ลงคะแนนอีก 

4. หากมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีอยู่ ใน

ระหวา่งการพิจารณาและภายหลงัเท่าน้ัน 

5. สาํหรบับตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ เม่ือจบการประชุมรบกวนขอใหส่้งคืนเจา้หน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจาก

หอ้งประชุม เพื่อใหมี้การปฏบิติัเป็นไปตามหลกัการท่ีดีในการประชุมผูถื้อหุน้ 

6. บริษัทไดใ้ชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นระบบ Barcode และไดแ้ต่งตั้งใหบ้ริษัท กุดัน่ แอนดพ์ารท์

เนอรส์ จาํกดั เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปดว้ย ความโปร่งใส ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัท และบริษัทไดเ้รียนเชิญผูถื้อหุน้เป็นตวัแทนสงัเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนในครั้งน้ีดว้ย 

แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความประสงคม์าเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน 

7. หากผูถื้อหุน้ท่านใดสนใจจะซกัถาม หรือตอ้งการใหค้ณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็น

ใด ขอใหท่้านแจง้ช่ือ นามสกุล เพื่อบนัทึกในวาระการประชุม 

โดยผูถื้อหุน้สามารถซกัถามเม่ือจบการนําเสนอในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ก็ได ้และ

ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชไ้มโครโฟนท่ีทางบริษัทไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้พื่อความชดัเจนของคาํถาม โดยจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามได้

อยา่งเต็มท่ี แต่ขอใหซ้กัถามเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระท่ีประชุมน้ันๆ เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาของผูถื้อหุน้ท่านอื่น 

จากน้ันฝ่ายจดัการดูแลการประชุมไดแ้นะนําคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั จาํนวน 8 ทา่น 

1. คุณยุทธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการ  สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. คุณวณี ทศันมณเฑียร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

3.         คุณชยัยงค ์รตันเจริญศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

4. คุณสมบุญ ประสิทธ์ิจตูระกูล กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5.  คุณอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

6. คุณอรพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการผูจ้ดัการ

สายงานต่างประเทศ 

7. คุณณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผูจ้ดัการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 



 

 

8. คุณพรธีรา รงคะศิริพนัธ ์

 

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ ผู้อํานวยการฝ่าย

บริหารงานทัว่ไป 

 หมายเหตุ  สดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 ผูบ้ริหารของบริษทั จาํนวน 2 ทา่น 

1. คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

2. คุณบุญชยั โควพานิช ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏบิติัการ  

ผูส้อบบญัชี  

              คุณวสิสุตา  จริยธนากร 

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853 

บริษัท สาํนักงานอีวาย จาํกดั 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  

              คุณเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์ บริษัท กุดัน่ แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

คุณยุทธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่าเม่ือวนัท่ี 15 

มีนาคม 2560 เป็นวนัท่ีประกาศปิดสมุดทะเบียนการโอนหุน้ของผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ปรากฏ

ว่ามีผูถื้อหุน้วนัท่ีปิดสมุดทะเบียน 9,306 รายจากจาํนวนหุน้ทั้งหมด 1,380 ลา้นหุน้ และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2560 ในวนัน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 72 ราย คิดเป็นจาํนวนทั้งหมด 507,740,118 หุน้ และมีผูถื้อหุน้ท่ี

รบัมอบฉนัทะมา 273 ราย คิดเป็น 450,155,349 หุน้ รวมแลว้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้

ถือหุน้เขา้ร่วมประชุม 345 ราย เป็นจาํนวนหุน้ทั้งหมด 957,895,467 หุน้ คิดเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดรอ้ยละ 69.4127 

จากจาํนวนหุน้ทั้งหมด 1,380 ลา้นหุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 33 ของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 และดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 19 

เมษายน 2559 

  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจําปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัอังคารท่ี 19 

เมษายน 2559 ท่ีผ่านมา โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวผ่านช่องทาง Set portal ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และบนเวบไซต์ของบริษัท เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ภายใน 14 วัน 

รายละเอียดของรายงานการประชุมดงักล่าว ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ของหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ทั้งน้ี 

คณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมถูกตอ้งครบถว้น เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ดงักล่าว  

จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ ประธาน จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 



 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

  เห็นดว้ย      1,047,281,369  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

  ไม่เห็นดว้ย          0   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0 

  งดออกเสียง         0   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0 

  บตัรเสีย          0   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

 

วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2559 

  ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าขอ้มูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทปี 2559 ได้สรุปในรายงาน

ประจาํปี ท่ีไดส่้งไปพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ ในการน้ี ประธานฯ ขอใหคุ้ณจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล 

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน ช้ีแจงผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2559 ต่อท่ีประชุม  

คุณจิระพงษ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทมียอดขายสูงสุดตั้งแต่เปิดบริษัทมา กล่าวคือ 

4,705 ลา้นบาท ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัยอดขายในปี 2559 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 34 เน่ืองจากตลาดในประเทศไทย

ท่ีโตขึ้ นคิดเป็นรอ้ยละ 15 และตลาดต่างประเทศโตขึ้ นคิดเป็นรอ้ยละ 52  สัดส่วนยอดขายในประเทศไทยและยอดขายใน

ต่างประเทศอยู่ท่ีรอ้ยละ 41 และ 59 ตามลําดับ ในส่วนของกาํไร บริษัทมีกาํไรสูงสุดตั้งแต่เปิดบริษัทมาเช่นกนั กล่าวคือ มี

กาํไร 782 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.6 ของยอดขาย ซ่ึงหากเปรียบเทียบปีต่อปีก็คือ เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 97 สาเหตุหลักก็คือ

บริษัทมีสัดส่วนการขายไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ น โดยท่ีการขายในตลาดต่างประเทศน้ันจะมี margin มากกว่าการขายใน

ประเทศไทย เน่ืองจากการขายประเทศไทยน้ัน บริษัทจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาด ต่างจากการขายใน

ตลาดต่างประเทศซ่ึงผูจ้ดัจาํหน่ายจะรบัภาระค่าใชจ้่ายขายและการตลาด โดยบริษัทจะเขา้ไปรบัภาระบางส่วน ทําใหบ้ริษัทมี

ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดสาํหรบัตลาดในประเทศมากกว่า  

บริษัทมีกําไรขั้นตน้อยู่ท่ีรอ้ยละ 35.8 ของยอดขาย สูงขึ้ นจากปี 2558 รอ้ยละ 21  เน่ืองจากยอดขายใน

ตลาดต่างประเทศแต่ละไตรมาสโตขึ้ นตามลาํดับ โดยไตรมาสท่ี 3 และ 4 เป็นช่วง high season ในขณะท่ียอดขายในประเทศ

ไทยในแต่ละไตรมาสสูงขึ้ นตามลําดับเช่นกัน แต่ปรับลดลงในไตรมาสท่ี 4 สืบเน่ืองจากเหตุการณ์ ส้ินพระชนม์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรชักาลท่ี 9   หากพิจารณาถึงยอดขายในระดบัประเทศจะพบว่าส่วนแบ่งของยอดขายในประเทศ

ไทยคิดเป็นรอ้ยละ 41 ในขณะท่ียอดขายในต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 59 โดยมียอดขายในประเทศจีนถึงรอ้ยละ 37 ดงัน้ัน

ประเทศจีนยังคงเป็นเป้าหมายหลักของบริษัท ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตมาก ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม และ

สหรฐัอเมริกา เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากประเทศเวียดนามน้ัน มีการเติบโตของประชากรโดยรวมและของกลุ่มชน

ชั้นกลางสูงขึ้ น ทําใหอ้ตัราการเติบโตของยอดขายในประเทศเวียดนามสูงขึ้ นทุกปี สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทขาย

สินคา้ส่งออกไปยงั Asia Grocery Marketing เช่น  China Town , Thai Town ยงัไม่ได้เขา้ไปในตลาดหลักท่ีเป็น Main Stream 

ทั้งน้ี บริษัทจะทาํการศึกษาและลงทุนตลาดในสหรฐัอเมริกา โดยจะบรรจุลงในแผนกลยุทธ์ิของบริษัทในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า 

สาํหรบัตลาดในประเทศ บริษัทยงัคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง อยู่ท่ีรอ้ยละ 66 ส่วนช่องทางการจดัจาํหน่ายใน

ประเทศจีน บริษัทนําสินคา้ไปจดัจาํหน่ายในช่องทางต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ )1 ( Modern trade เช่น Carrefour, 

Walmart, Lawson เป็นตน้ – สัดส่วนการขายในช่องทางน้ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 30 โดยไดเ้ขา้ไปวางใน Modern Trade Outlet อยู่ใน



 

 

สดัส่วนรอ้ยละ 20 ของจาํนวน Outlet ทั้งหมด ซ่ึง Outlet ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 50,000 แห่ง ทั้งน้ี ในส่วนของรอ้ยละ 80 ท่ี

เหลือน้ัน บริษัทพยายามท่ีจะเขา้ไปเติมเต็มในส่วนดงักล่าว )2(  Traditional trade ไดแ้ก่ รา้นตัวแทนจาํหน่าย รา้นขายของชํา 

รา้นโชห่วยต่างๆ – สินคา้ของบริษัทวางขายในสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 40 และ )3 ( Online trade เช่น T-mall, Taobao, 

Alibaba เป็นตน้ – ส่วนน้ีบริษัทไม่ไดบ้ริหารจดัการเอง คนท่ีมาเปิดรา้นขายของใน online น้ี อาจจะซ้ือสินคา้ผ่าน distributor 

ในต่างประเทศ หรือซ้ือสินคา้จากรา้นคา้ในประเทศไทยไปขาย online ซ่ึงบริษัทไดว้างกลยุทธ์ิสาํหรบัปีน้ีว่าจะเปิด official online 

account ท่ีประเทศจีนดว้ย  ในส่วนของตลาดในประเทศอินโดนีเซียน้ัน เคยเป็นตลาดท่ีทาํรายไดใ้หแ้ก่บริษัทเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง 

ในช่วงก่อนท่ีจะเปิดตลาดไปยงัประเทศจีน แต่ในช่วงปี 2557-2558 ประเทศอินโดนีเซียมีการเปล่ียนแปลงรฐับาล ส่งผลให้

เกิดอุปสรรคทางการค้า สินค้าถูกกักท่ีท่าเรือ ทําให้สินค้าขาดตลาดเป็นเวลา 3-4 เดือน ส่งผลถึงยอดขายในประเทศ

อินโดนีเซียไดล้ดลง ซ่ึงปัจจุบนับริษัทมีการวางแผนเพื่อใหย้อดขายกลบัมา ส่วนท่ีเป็นจุดแขง็ของตลาดอินโดนีเซียคือบริษัทไดจ้ด

ทะเบียน Halal food ของประเทศอินโดนีเซียแลว้ ทาํใหสิ้นคา้สามารถเป็นท่ียอมรบัในกลุ่มประเทศมุสลิมไดม้ากขึ้ น 

หากพิจารณาถึงยอดขายรายผลิตภัณฑ์ ยอดขายของบริษัทเติบโตจากผลิตภัณฑ ์4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) 

สาหร่ายทอด (Crispy Seaweed) (2) สาหร่ายย่าง (3) สาหร่ายเทมปุระ และ (4) สาหร่ายอบ  บริษัทเป็นเจา้ของส่วนแบ่ง

การตลาดอนัดบัท่ีหน่ึงในผลิตภณัฑส์าหร่ายทอดและสาหร่ายยา่ง ในส่วนของสาหร่ายอบน้ัน ปัจจุบนัประเทศเกาหลียงัคงมีส่วน

แบ่งการตลาดสูงสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะตีตลาดสาหร่ายอบมากขึ้ น โดยไดมี้การลงทุนสรา้งสายการผลิต

สาหร่ายอบเพิ่มขึ้ นท่ีโรงงานแห่งใหม่ท่ีโรจนะ  ซ่ึงในขณะน้ี โรงงานโรจนะไดมี้การก่อสรา้งเสร็จสมบูรณ์แลว้เม่ือเดือนมีนาคม 

2560 โรงงานใหม่น้ี จะเน้นใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติัมากขึ้ น ในช่วงเร่ิมตน้จะเป็นช่วงทดสอบเคร่ืองจกัร ยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิต

เต็มรูปแบบ อยา่งไรก็ตาม คาดว่าบริษัทน่าจะเปิดดาํเนินการโรงงานใหม่ไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบในไตรมาสท่ี 3 ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษัทมี

กาํลังการผลิตเพิ่มขึ้ นอีก 6,000 ตัน รวมกับกําลังการผลิตเดิมของบริษัทอีก 6,000 ตัน บริษัทจะมีกําลังการผลิตทั้งหมด 

12,000 ตัน โรงงานน้ีไดร้บัสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) โดยไดร้บัสิทธิ

ประโยชน์ยกเวน้ดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 7 ปี  

จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลการดาํเนินการของบริษัทในปี 2559 และเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระ

รบัทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจาํปี สิ้ นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ .ศ .

2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 40 น้ัน บริษัทไดจ้ดัทาํงบการเงินสาํหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากบริษัท สาํนักงานอีวาย จาํกดัและไดร้บัการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ขอใหคุ้ณจิระพงษ์ สันติภิรมยกุ์ล ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน ช้ีแจงสรุปรายละเอียดในงบ

การเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมยกุ์ล ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน ช้ีแจงงบการเงินประจาํปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงเป็นงบการเงินรวมส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษัทต่อท่ีประชุม ดงัต่อไปน้ี  

 



 

 

สาํหรับงบกาํไรขาดทุน บริษัทมียอดขายและผลกาํไรสูงสุด กล่าวคือมีรายไดจ้ากการขาย 4,705 ลา้นบาท 

โดยมีกาํไรขั้นตน้อยู่ท่ี 1,686.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 35.8 ส่วนค่าใชจ้่ายการขายอยู่ท่ีรอ้ยละ 10 จะเห็นไดว้่าบริษัท

ควบคุมค่าใชจ้่ายในเร่ืองการขายและการตลาดไดดี้มีประสิทธิภาพมากขึ้ นเม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีค่าใชจ้่ายอยูท่ี่รอ้ยละ 15.1 

ของยอดขาย ส่วนค่าใชจ้่ายดา้นการบริหารอยูท่ี่ 255 ลา้นบาท เป็นในส่วนของเงินเดือน และค่าใชจ้่ายในส่วนของ Back Office 

บริษัทมีกาํไรการดาํเนินงาน (Operating Margin) อยูท่ี่รอ้ยละ 20.4 หรือคิดเป็น 960.6 ลา้นบาท ขณะเดียวกนับริษัทมีรายได้

อื่นๆ ในปี 2559 จาํนวน 24 ลา้นบาท ซ่ึงรายการหลกัก็คือดอกเบ้ียรบัจากเงินท่ีบริษัทไดม้าจากการออกและเสนอขายหุน้ต่อ

ประชาชนทัว่ไป (IPO) และจากเงินสดท่ีบริษัทไดส้าํรองไวส้าํหรบัการใชจ้่ายในการสรา้งโรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะไป

ลงทุน โดยการฝากเงินไวก้บัสถาบนัการเงิน หรือการลงทุนในตลาดเงิน (Money Market)  บริษัทมีค่าใชจ้่ายทางการเงินจาํนวน 

6.5 ลา้นบาทและในปี 2559 บริษัทเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสูงท่ีสุดจาํนวน 191.3 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิ 781.8 ลา้นบาท  

ในส่วนของงบดุล บริษัทมีสินทรัพยร์วมจํานวนทั้งส้ิน 3,084 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน

จาํนวน 2,107 ลา้นบาท และสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน 977 ลา้นบาท ไดแ้ก่ สินทรพัยถ์าวร (Fixed Asset) จาํนวน 922 

ลา้นบาท และท่ีเหลือเป็นสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่นๆ เช่น เงินมดัจาํเคร่ืองจกัร เป็นตน้ บริษัทมีหน้ีสินรวมทั้งหมด 862 ลา้น

บาท แบ่งออกเป็นหน้ีสินหมุนเวียน เช่น เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอื่นจาํนวน 854 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนจาํนวน 

8.7 ลา้นบาท หากเปรียบเทียบกบัปี 2558 บริษัทมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนจาํนวน 119 ลา้นบาท ซ่ึงไดแ้ก่ หน้ีสินเงินกูร้ะยะยาวท่ี

บริษัทกูจ้ากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อสรา้งโรงงาน และเม่ือบริษัทไดเ้งินจาก IPO แลว้ก็ไดช้ําระหน้ีตรงส่วนน้ี ทําใหใ้นปีน้ี

หน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงเหลือ 8.7 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการสาํรองเงินเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงาน สาํหรบัส่วนของ

ผูถื้อหุน้ บริษัทมีเพิ่มขึ้ นจาก 1,843.9 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 2,221.6 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่ามีกาํไรเกิดขึ้ นจาํนวนประมาณ 

780 ลา้นบาท  

ในแง่ของ financial ratio ตวัแรกคือลูกหน้ี บริษัทกาํหนดจาํนวนวนัในการเก็บเงินจากลูกหน้ี โดยแบ่งเป็น 2 

ส่วนคือ (1) ลูกหน้ีในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น Modern Trade และ Convenience Store เช่น 7-11, เทสโก้, บ๊ิกซี 

เพราะฉะน้ันเง่ือนไขในการจ่ายเงินก็ตอ้งยึดตามมาตรฐานท่ีบริษัทดงักล่าววางไวก็้คือ 60 วนั ดงัน้ัน จาํนวนวนัในการเรียกเก็บ

เงินจะอยู่ท่ีประมาณ 71 วัน ซ่ึงเม่ือเทียบกับปี 2558 อยู่ท่ีประมาณ 78 วัน จะต่างกันประมาณ 7 วัน และ (2) ลูกหน้ี

ต่างประเทศ ซ่ึงตลาดต่างประเทศแห่งใหญ่คือประเทศจีน ในการส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศ บริษัทจะขายเป็น COD (Cash 

on Delivery) อย่างไรก็ตาม บางประเทศ เช่น ฮ่องกง ไตห้วนั บริษัทขายใหแ้ก่ Distributor ท่ีเป็นบริษัทขา้มชาติ ซ่ึงตอ้งมีการให ้

credit term ทาํใหจ้าํนวนวนัในการเรียกเก็บเงินของลูกหน้ีต่างประเทศอยู่ท่ี 13 วนั  สาํหรบัสินคา้สาํเร็จรูปท่ีบริษัทผลิตไวเ้พื่อ

ขายในประเทศน้ัน บริษัทมีนโยบายท่ีเก็บเป็นสินคา้สาํเร็จรูปไม่เกิน 7วนั ซ่ึงปี 2559 จะอยู่ท่ี 5 วนั ส่วนสินคา้ท่ีส่งออกไปขาย

ในต่างประเทศจะเป็นการผลิตตามคาํสัง่ซ้ือ (Made to Order) จึงไม่มีการเก็บรกัษาสินคา้คงเหลือ สําหรบัสินคา้คงเหลืออื่นๆ 

ไดแ้ก่ วตัถุดิบ (ตวัหลกัคือสาหร่าย ซ่ึงนําเขา้จากต่างประเทศทั้งหมด) หรือบรรจุภณัฑ ์บริษัทจะเก็บรกัษาอยูท่ี่ 40 วนั เพิ่มขึ้ น

จากปี 2558 ปัจจุบนับริษัทมีสาหร่ายพอใช ้4-6 เดือน บริษัทจึงมัน่ใจว่าหากเกิดเหตุใดๆ ขึ้ น บริษัทจะมีวตัถุดิบเพียงพอท่ีจะ

ใชใ้นการผลิตไดม้ากถึง 6 เดือน ส่วน A/P payment period (จาํนวนวนัในการจ่ายเงินเจา้หน้ี) จาก 37 วนัเหลือ 34 วนั ส่วนน้ี

ตวัหลกัเป็นค่าสาหร่าย ซ่ึงบริษัทไดเ้สนอเง่ือนไขส่วนลดเงินสด (cash discount) ใหก้บัทาง supplier  

ในส่วนของ D/E ตอนน้ีอยูท่ี่ 0.43 เท่า เม่ือเทียบกบัตอน IPO ซ่ึงอยูท่ี่ 2.9 เท่า 

  นอกจากน้ี ประธานช้ีแจงเพิ่มเติมว่า งบการเงินดงักล่าวไดร้บัการตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งแลว้ 

จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 



 

 

คุณชาลี กือเยน็ ผูร้บัมอบฉนัทะจากบริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ถามว่าในหน่ึง

ปีบริษัทนําเขา้สาหร่ายจากประเทศเกาหลีทั้งหมดประมาณก่ีตัน และอตัราเติบโตของราคาสาหร่ายดังกล่าวจะมีผลต่อกาํไร

ขัน้ตน้ของบริษัทหรือไม่อย่างไร ในปีน้ี ปริมาณการผลิตสาหร่ายของประเทศจีนน้อยกว่าปีก่อนหน้า ส่งผลใหร้าคาสาหร่ายของ

ประเทศจีนเพิ่มขึ้ นรอ้ยละเท่าไร หากเปรียบเทียบกบัราคาสาหร่ายของประเทศเกาหลี  

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมยกุ์ล ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน ช้ีแจงว่า บริษัทมิได้คํานวณปริมาณตันของ

สาหร่ายท่ีนําเขา้เป็นตวัเลขชดัเจน แต่บริษัทใชส้าหร่ายประมาณ 8-9 ลา้นแพ็คในการดาํเนินงานปีท่ีแลว้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะนําเขา้

จากประเทศเกาหลี โดยราคาท่ีเพิ่มขึ้ นจะส่งผลกระทบต่อกาํไรขั้นตน้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามรักษาระดับ

อตัรากาํไรขั้นตน้ใหอ้ยูท่ี่รอ้ยละ 35-36  ในกรณีท่ีราคาสาหร่ายเพิ่มขึ้ น ฝ่ายบริหารของบริษัทไดด้าํเนินการเจรจาต่อรองราคา

กบั supplier โดยเสนอใหมี้ส่วนลดเงินสด (Cash discount) เน่ืองจากบริษัทมีเงินสดส่วนเกิน บริษัทจึงไดร้บัผลกระทบไม่มาก

นักจากราคาสาหร่ายท่ีเพิ่มขึ้ นเม่ือเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น นอกจากน้ีแลว้ ทางทีมบริหารยังมี cost saving project 

กล่าวคือ พยายามหา supplier หลายๆ แห่งซ่ึงสามารถนําเสนอสาหร่าย และวตัถุดิบอื่นๆ เช่นบรรจุภณัฑ ์น้ํามนั ผงปรุง ใน

ราคาท่ีเหมาะสม ในส่วนของสาหร่ายในประเทศจีนน้ัน ยงัมีการผลิตไม่มากเท่าไหร่ทาํใหร้าคาสาหร่ายจีนค่อนขา้งสูง แต่บริษัท

นําเขา้สาหร่ายจากประเทศเกาหลีเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทพยายามเจรจาต่อรองรกัษาระดบัราคาไม่ใหเ้พิ่มขึ้ น  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติังบ

การเงินสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัท และไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย      1,125,479,890  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย        0   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

  งดออกเสียง         0   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

บตัรเสีย         0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

 

วาระท่ี 4  อนุมตัิการไม่จดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 เพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเน่ืองจากบริษทัมีทุน

สาํรองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้และอนุมตัิการจา่ยเงินปันผล 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของ

บริษัทขอ้ 45 กาํหนดใหบ้ริษัทจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 345,000,000 บาท และมีการจดัสรรทุนสาํรอง

ตามกฎหมายเป็นจํานวน 34,500,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซ่ึงครบตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ ดงัน้ันบริษัทจึงไม่มีการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2560  



 

 

จากผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกาํไรสุทธิจาํนวน 748,773,598 บาท ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหบ้ริษัทจ่าย       

เงินปันผลประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 676,200,000 บาท คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.49 บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 90 ของ

กาํไรสาํหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท ซ่ึงกาํหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ตํา่กว่าอตัรารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอื่น (ถา้มี) ในการน้ี บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2559 เป็นจํานวนเงิน 262,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุน้ละ 0.19 บาท จึงยัง

คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทรวมเป็นเงิน 414,000,000 บาท คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.30 

บาท 

  ทั้งน้ี บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ เฉพาะผูมี้สิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดร้บัเงินปันผล

ในวนัองัคารท่ี 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือ เพื่อสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพุธท่ี 15 

มีนาคม 2560 โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกรท่ี์ 12 พฤษภาคม 2560  

จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

  เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัไม่

จดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทมีทุนสาํรองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนแลว้ และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

  เห็นดว้ย     1,125,480,890  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

  ไม่เห็นดว้ย        0   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

  งดออกเสียง       100   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

บตัรเสีย         0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

นายชยัยงค ์รตันเจริญศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่าตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 15 กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในอตัราหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่ง

นานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้



 

 

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2560  มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน 

จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซ่ึงเท่ากบัอตัราหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด คือ 

  ช่ือ     ตาํแหน่ง 

 1.  นายยุทธ วรฉตัรธาร   ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/          

                                                                                           กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ              

                                                                                           กาํหนดค่าตอบแทน 

 2.  นางสาวอรพทัธ ์ พีระเดชาพนัธ ์  กรรมการ 

 3.  นางสาวพรธีรา รงคะศิริพนัธ ์  กรรมการ 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้

ล่วงหน้าไดใ้นระหว่างวนัท่ี 9 มกราคม 2559 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเขา้รับ

คดัเลือกเป็นกรรมการในครั้งน้ี 

เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท ซ่ึงสอดคล้องและเท่ากับ

หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้

ความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการทํางานท่ีดี และมีภาวะผูนํ้า วิสัยทัศน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของบริษัท ทั้งน้ี  

กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนขา้งตน้ ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

สาํหรบัประวติัและความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ยในรอบปีท่ีผ่านมา ขอ้มูลการถือหุน้ในบริษัทขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งขอ้มูลความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัเสนอช่ือน้ัน ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนังสือ

นัดประชุม  

จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ และลงมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติั

เลือกตั้ง นายยุทธ วรฉตัรธาร, นางสาวอรพทัธ ์พีระเดชาพนัธ,์ และนางสาวพรธีรา รงคะศิริพนัธ ์กรรมการท่ีครบกาํหนดออก

จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกหน่ึงวาระโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

 



 

 

1.  นายยทุธ วรฉตัรธาร 

  เห็นดว้ย    1,120,238,790  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5320  

ไม่เห็นดว้ย          5,267,100  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4679 

  งดออกเสียง         0   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

บตัรเสีย         0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

2.  นางสาวอรพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์

  เห็นดว้ย     1,105,011,990  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.1791 

  ไม่เห็นดว้ย         20,493,900  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.8208 

  งดออกเสียง         0   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

บตัรเสีย         0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพนัธ ์

  เห็นดว้ย  1,125,504,690   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    100  

  ไม่เห็นดว้ย      0   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0 

  งดออกเสียง                1,200   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0 

บตัรเสีย      0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0 

 

วาระท่ี 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2560 

  ประธานฯ ขอให ้คุณชยัยงค ์รตันเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนําเสนอวาระน้ี

ต่อท่ีประชุม เพื่อพิจารณา  

  คุณชยัยงค ์รตันเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 

90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ไดก้ําหนดหา้มมิใหจ้่ายเงินหรือ

ทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษัท และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 16  ไดก้าํหนดให้

กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ ของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอื่นน้ัน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติัซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และ

จะกาํหนดไวเ้ป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากน้ันใหไ้ดร้บัเบ้ียเล้ียง และ

สวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท   



 

 

  ในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี และ

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทน 

จากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบับริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผู้

ถือหุน้ประจาํปี 2560 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจาํปี 2560 เป็น

จาํนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจาํนวนรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

 

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน) ปี 2560 

1. ประธานกรรมการบริษัท 60,000 

2. กรรมการอิสระ 30,000 

3. กรรมการ 80,000 

 

1.2 โบนัส เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี โดยให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม 

 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

-  ค่าตอบแทนรายเดือน จาํนวนรวมไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี  

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน) ปี 2560 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 

2. กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

- ค่าเบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง/คน) ปี 2560 

1. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

10,000 

2. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 8,000 

 

 

 

 



 

 

ทั้งน้ีสําหรบักรรมการท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานเต็มเวลาจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการในส่วนน้ี เน่ืองจากไดร้ับ

ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแลว้ 

จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

คุณแกว่น สีตะธนี ผูถื้อหุน้ ถามว่าเหตุใดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจึงมากกว่าประธานกรรมการบริษัท 

ประธานฯ ช้ีแจงว่าเน่ืองจากกรรมการบริษัทท่านน้ีเป็นผูมี้ประสบการณ์มากในดา้นการตลาดและการขาย 

และเคยดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการใหญ่ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงบริษัทตอ้งอาศยัผูมี้ประสบการณ์เขา้มาให้

คาํแนะนํากบัผูบ้ริหารในดา้นการขายและการตลาดจึงไดแ้ต่งตั้งกรรมการท่านน้ีเป็นท่ีปรึกษา ดังน้ัน บริษัทจึงพิจารณาให้

ค่าตอบแทนมากกว่าปกติ 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุม ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

  เห็นดว้ย  1,124,705,690  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   99 .9281 

  ไม่เห็นดว้ย           807,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0717 

  งดออกเสียง                1,200  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0001 

บตัรเสีย                0        เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0 

 

วาระท่ี 7  อนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560   

  ประธานฯ ขอให ้คุณวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอวาระน้ีต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

คุณวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ .ศ . 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบั ขอ้ 42 ท่ีกาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดําเนินงานในปี 2559 ท่ี ผ่านมาถึงคุณสมบัติและ

ประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็น

สาํนักงานสอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีได้

อย่างดีตลอดมา นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั มีค่าสอบบัญชีท่ีมีความ

เหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษัท 

สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นสาํนักงานสอบบญัชีของบริษัท สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ

มีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชี ดงัน้ี   



 

 

1)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตต้ิง จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2560  

  นางสาววิสสุตา  จริยธนากร    ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853 หรือ 

นางพนูนารถ  เผ่าเจริญ       ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5238 หรือ 

นางสาวมณี  รตันบรรณกิจ      ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313   

แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั โดยเป็นผูส้อบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการ 

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์   

ทั้งน้ี บริษัทท่ีเป็นสาํนักงานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนได้

เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ขอ้มูลผูส้อบบัญชีท่ีไดร้ับการเสนอช่ือประจาํปี 2560 ไดจ้ัดส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกราย

พรอ้มหนังสือนัดประชุม  

2)  อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจาํปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบ

การเงินรวม เป็นเงินจาํนวน 1,790,000 บาท (เพิ่มขึ้ นจากปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 110,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.5 โดย

ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึ้ นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานประจําปีของบริษัท) ทั้งน้ี ไม่รวม

ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัทาํเอกสาร เป็นตน้  

3)  รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาํปี 2560 ของบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท ์

แอนด ์แฟรนไชส ์จาํกดั, บริษัท เอ็นซีพี เทรดด้ิง แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั และบริษัท วอ้นทม์อร ์อินดสัตร้ี จาํกดั เป็นเงินจาํนวน 

950,000 บาท (เพิ่มขึ้ นจาก ปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 30,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.3) โดยบริษัทย่อยเป็นผูร้บัผิดชอบค่า

สอบบญัชี ทั้งน้ี ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัทาํเอกสาร เป็นตน้  

 จากน้ัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณา ลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

  เห็นดว้ย   1,120,171,190  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5253  

ไม่เห็นดว้ย         5,342,500  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.4746 

  งดออกเสียง     1,200   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

บตัรเสีย           0        เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

 



 

 

วาระท่ี 8 อ่ืนๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม หรือ

สอบถามคาํถามหรือขอ้สงสยัใดๆ  

ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัการเยีย่มชมโรงงาน 

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า บริษัทจะเปิดใหเ้ยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่ท่ีนิคม

อุตสาหกรรมโรจนะ ท่ีเพิ่งสรา้งเสร็จและเร่ิมเปิดดําเนินการบางส่วนในช่วงเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา โดยจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างดาํเนินการจดัระบบ และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณป์ระมาณไตรมาส 3  

คุณพงศศ์กัด์ิ ธรรมธชัอารี ผูถื้อหุน้ เสนอแนะกรรมการ 2 เร่ือง ไดแ้ก่ (1) เสนอใหพ้ิจารณาการควบคุมความเส่ียงใน

การจดัหาวตัถุดิบ และ (2) เสนอใหพ้ิจารณาตั้งโรงงานในประเทศจีน 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสาํหรบัขอ้เสนอแนะ และช้ีแจงว่าทั้ง 2 แนวทางเป็นแนวทางท่ีดีและบริษัทไดต้ระหนักถึง โดย

บริษัทอยูร่ะหว่างการพิจารณา ในการน้ี คุณอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เร่ืองท่ี 1 ความเส่ียงในการจดัหาวตัถุดิบ 

ปัจจุบนัน้ี บริษัทมีสญัญากบัทางดา้น supplier อยู่หลายราย ซ่ึงจะช่วยบรรเทาความเส่ียงไดใ้นระดบัหน่ึง อย่างไรก็ตาม บริษัท

ตระหนักดีถึงความเส่ียงในการจดัหาวตัถุดิบเน่ืองจากบริษัทใชว้ตัถุดิบซ่ึงเป็นสาหร่ายนําเขา้จากต่างประเทศทั้งหมด ค่อนขา้งมี

ความเส่ียงสูง ในการน้ี บริษัทพยายามอยา่งเต็มท่ีท่ีจะหาทางขจดัหรือบรรเทาความเส่ียงใหไ้ดม้ากท่ีสุด เร่ืองท่ี 2 การตั้งโรงงาน

ในประเทศจีน เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งพิจารณาศึกษาใหร้อบดา้น เพราะมีอุปสรรคค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางท่ีจะ

หาหุน้ส่วนทางธุรกิจในประเทศจีน เพื่อลงทุนร่วมกนั หรืออาจจะตั้งโรงงานร่วมกนัในอนาคต ซ่ึงจะช่วยบรรเทาความเส่ียงได้

เช่นกนั 

คุณธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผูถื้อหุน้ เสนอแนะในฐานะผูบ้ริโภคใหบ้ริษัทผลิตสาหร่ายสําหรับเด็กโดยลดในเร่ืองของ

ความเค็มและผงชูรส 

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพนัธ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ปัจจุบันบริษัทไดข้ยายรูปแบบผลิตภัณฑ์สาหร่าย

สาํหรบัเด็กและครอบครวั ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ลดการใชผ้งชูรสและโซเดียมลง ซ่ึงไดอ้อกวางจาํหน่ายแลว้ประมาณ 1 เดือน  

คุณชวชิต พรธารกัษ์เจริญ ผูถื้อหุน้ ถามว่าบริษัทมีแผนท่ีจะจดัใหมี้ผูจ้ดัจาํหน่ายเพิ่มเติมท่ีประเทศจีนหรือไม่ 

คุณอรพทัธ ์พีระเดชาพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานต่างประเทศ ช้ีแจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีผูจ้ดัจาํหน่าย 2 ราย ซ่ึง

แบ่งช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู ่บริษัทเห็นว่าหากมีผูจ้ดัจาํหน่ายหลายราย จะทาํใหค้วบคุมดูแลยาก อีกทั้งอาจก่อใหเ้กิดปัญหา

ตดัราคากนั  

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผูถื้อหุน้ ถามว่าบริษัทมีการบริหารจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน เพื่อไม่ให้

ขาดทุนอยา่งไร มีการเตรียมการไวห้รือไม่ พรอ้มทั้งเสนอแนะใหบ้ริษัททาํประกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน  

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมยกุ์ล ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน ช้ีแจงว่าบริษัทบริหารการจดัการความเส่ียง โดยเขา้ทํา 

Forward Contact กบัธนาคาร ในส่วนของการขายในต่างประเทศน้ัน สดัส่วนรอ้ยละ 37 ท่ีขายในประเทศจีนน้ัน บริษัทขายเป็น

สกุลเงินบาท จึงไม่มีประเด็นเร่ืองความเส่ียงเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียน ส่วนท่ีเหลือซ่ึงบริษัทขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาหรือดอลลาร์สิงคโปร์น้ัน มีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกับการนําเขา้สาหร่ายซ่ึงบริษัทนําเขา้โดยใชเ้งินสกุลดอลลาร์



 

 

สหรัฐอเมริกาเช่นกนั โดยบริษัทไดเ้ปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝากเงินตราต่างประเทศท่ีไดจ้ากการขายสินคา้และใช้

เงินตราต่างประเทศน้ีสาํหรบัซ้ือวตัถุดิบของบริษัท ในส่วนของการทาํประกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนน้ัน ประธานฯ 

ช้ีแจงว่า บริษัททาํธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสาหร่ายเป็นหลกั มิใช่เก็งกาํไรในอตัราแลกเปล่ียน จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งทาํประกนั

ดงักล่าว  

ผูถื้อหุน้ ถามว่าในกรณีท่ีสินคา้หมดอายุ บริษัทมีวิธีการจดัการอยา่งไร 

คุณบุญชยั โควพานิช ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ ช้ีแจงถึงกระบวนการผลิตว่าบริษัทมีนโยบายใหส่้งสินคา้สด

ใหม่ทุกวนั หากสินคา้เร่ิมเก่าจะทาํรายการส่งเสริมการขาย เช่น ซ้ือ 2 แถม 1 เป็นตน้ และหากใกลห้มดอายุ บริษัทจะนําสินคา้

ดงักล่าวกลบัโรงงาน 

ผูถื้อหุน้ ถามเพิ่มเติมว่า สาหร่ายมีส่วนผสมของโมโนโซเดียมกลูตาเมตอยูห่รือไม่ และจาํเป็นตอ้งใส่ผงชูรสหรือไม่ 

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าสาหร่ายมีรสชาติเค็มจากทะเลอยู่แลว้ ไม่มีโมโน

โซเดียมกลูตาเมต บริษัทพยายามควบคุมโซเดียมในสาหร่ายทุกตัวท่ีนํามาผลิต โดยจะดูแหล่งจดัซ้ือท่ีมีการควบคุมมาตรฐาน 

ส่วนเร่ืองปรุงรสสาหร่ายน้ัน  ขณะน้ีบริษัทพยายามลดการใชผ้งชูรสลงและ หนัมาใช ้I plus G ซ่ึงเป็นผงปรุงรสท่ีผลิตจากผลไม้

โดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ เหมาะสมกบัความนิยมในอาหารสุขภาพคลีนของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

คุณศุภศกัด์ิ หล่อธนวณิชย ์ผูถื้อหุน้ ถามว่าในประเด็นดงัต่อไปน้ี (1) ผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่ของบริษัท (2) 

ผลิตภณัฑส์าหร่ายของบริษัทมีวางขายใน Walmart USA หรือไม่ และ (3) การทําการตลาดโดยดาราเกาหลี มีผลการตอบรับ 

ความคืบหน้าอยา่งไร  

คุณอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงในประเด็นท่ี 1 ว่าผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่ในปีน้ี มี 

2 ประเภทคือ (1) ประเภทท่ีใชส้าหร่ายเป็นหลกั และ (2) ประเภทท่ีไม่ใช่สาหร่าย ซ่ึงบริษัทคาดหวงักบัผลิตภณัฑใ์หม่ค่อนขา้ง

สูง หากประสบความสําเร็จน่าจะช่วยใหย้อดขายในประเทศเพิ่มสูงขึ้ นมาก และหากการขายในประเทศประสบความสําเร็จ 

บริษัทจะพิจารณาส่งออกไปขายในต่างประเทศดว้ย   

คุณอรพทัธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานต่างประเทศ ช้ีแจงในประเด็นท่ี 2 ว่าผลิตภณัฑส์าหร่ายของ

บริษัทมีวางขายใน Walmart USA จริง โดยบริษัทเร่ิมเขา้เจาะตลาด Asian Supermarket และปีน้ีก็ยงัดําเนินทําการตลาดใน

ประเทศสหรฐัอเมริกามากขึ้ น โดยอยูใ่นระหว่างการพิจารณาปรบัเปล่ียน packaging ใหดู้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคมากขึ้ น  

คุณอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงในประเด็นท่ี 3 ว่าบริษัททาํการตลาดในประเทศไทยโดย

ศิลปินเกาหลี คือ วง got7 เช่น เป็น presenter เปิดตวัโฆษณา, จดัรายการส่งเสริมการขายโดยพากลุ่มแฟนคลบัไป  exclusive 

fan meeting กบั Got7 ท่ีต่างจงัหวดั เป็นตน้ ไดร้บัการตอบรบัดีมาก สามารถขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มแฟนคลบัศิลปิน ทั้งแฟน

คลบัในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

 

 

 



 

 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

ปิดการประชุมเม่ือเวลา 12.02 น. 

  

      ลงช่ือ__________________________ประธานท่ีประชุม        

                                   )นายยุทธ  วรฉตัรธาร(  

       

ลงช่ือ_____________________________ ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

       (นายณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ)์ 

              เลขานุการบริษัท 
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