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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

บริษทั  เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

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

เร่ิมการประชมุ 

ก่อนเร่ิมการประชุม ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ชี้แจงวิธกีารลงคะแนนเสยีง และแนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ที่
ประชุมได้รับทราบ 

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

ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ชี้แจงเรื่องการออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงในวาระต่างๆ ดงันี้   

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน หุ้น 1 หุ้น จะมเีสยีง 1 เสยีง โดยการลงมตเิป็นดงันี้  

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

 วาระที่ 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 วาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 

2.  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้เรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้ในกรณีที่ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระนั้นๆ 

 โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ไปรับบัตร
ลงคะแนนโดยจะได้น าคะแนนไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงไปหักออกจากจ านวนเสยีงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธท์ี่ได้
จะเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ด้วยในวาระนั้นๆ 

ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่จะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผู้ถอืหุ้น เพ่ือรวบรวมความเหน็ ทั้งเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
และงดออกเสยีง เพ่ือให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทได้ท าการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อย
แล้ว ดงันั้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสยีง ลงคะแนนอกี 

4. หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาและภายหลังเท่านั้น 

5. ส าหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม 
เพ่ือให้มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามหลักการที่ดใีนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

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

7.  หากผู้ถอืหุ้นท่านใดสนใจจะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้ แจงเพ่ิมเตมิในประเดน็ใด ขอให้ท่าน
แจ้งชื่อ นามสกุล เพ่ือบนัทกึในวาระการประชุม 

โดยผู้ถอืหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการน าเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้วกไ็ด้ และขอให้ผู้ถอืหุ้นใช้
ไมโครโฟนที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้เพ่ือความชัดเจนของค าถาม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเตม็ที่ 
แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัระเบยีบวาระที่ประชุมนั้นๆ เพ่ือไม่ให้เสยีเวลาของผู้ถอืหุ้นท่านอื่น 

จากนั้นฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้แนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดงันี้  

คณะกรรมการบริษัท จ านวน 8 ท่าน 
1. คุณยุทธ วรฉัตรธาร  

ประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. คุณวณ ีทศันมณเฑยีร  
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. คุณชัยยงค ์รัตนเจริญศิริ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. คุณสมบุญ ประสทิธิ์จูตระกูล  
กรรมการบริษทั/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. คุณอทิธพัิทธ ์พีระเดชาพันธ ์
กรรมการบริษทั/ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

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

8. คุณพรธรีา รงคะศิริพันธ ์  
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหารความเสีย่ง/ ผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

หมายเหต ุ สดัส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 ผู้บริหารของบริษัท 
1. คุณจิระพงษ์ สนัตภิิรมย์กุล  

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงิน 

2. คุณบุญชัย โควพานิช  
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏิบติัการ 

 ผู้สอบบญัชี 
คุณวิสสตุา  จริยธนากร  

 ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่3853 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
คุณเอกชัย โชตพิิทยสนุนท ์  

 บริษทั กดุัน่ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

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

วาระท่ี 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชมุเมือ่วนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2559 

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม  
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เมื่อปรากฏว่าไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามค าถามใดๆ ประธาน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมต ิ

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

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

วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559 

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

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

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

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม  

ไม่มีผู้ถอืหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัผลการด าเนินการของบริษัทในปี 2559 และเนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระรับทราบ จึง
ไม่ต้องมกีารลงมต ิ

 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

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

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

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

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

ส่วนของอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน ปัจจุบนัอยู่ที่ 0.43 เท่า เมื่อเทยีบกบัตอน IPO ซึ่งอยู่ที่ 2.9 เท่า 

 นอกจากนี้ประธานชี้แจงเพ่ิมเตมิว่า งบการเงินดงักล่าวได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้ว 

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มผีู้ถอืหุ้นซักถามค าถามใดๆ เพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมต ิ



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256118

มติท่ีประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมตเิป็นเอกฉันทจ์ากผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิไม่จัดสรร
เงินก าไรสทุธปิระจ าปี 2559 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมทุีนส ารองตามกฎหมายครบร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบยีนแล้ว และอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสยีงดงันี้   

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

วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

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

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

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

2. คุณอรพัทธ ์พีระเดชาพันธ ์  
กรรมการบริษทั/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. คุณพรธรีา รงคะศิริพันธ ์  
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ใน
ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2559 ถงึ 10 กุมภาพันธ ์2560 แต่ไม่มผู้ีถอืหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการ
ในคร้ังนี้  

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามค าถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมต ิ

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

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

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

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

วาระท่ี 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 

 ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุม 
เพ่ือพิจารณา  

 คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 )รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม( ได้ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด
ให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16  ได้ก าหนดให้กรรมการมสีทิธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ ของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บ าเหนจ็ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น 
ตามข้อบังคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะอนุมตัิซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ ์และจะก าหนดไว้เป็น
ครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการต่างๆ 
ตามระเบยีบของบริษัท   



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 256120

 ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบัภาระหน้าที่ และความรับผดิชอบ
ที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทยีบอ้างองิอตัราค่าตอบแทน จากธรุกจิที่มขีนาด
ใกล้เคียงกบับริษัทในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 3,000,000 
บาท โดยมรีายละเอยีดของค่าตอบแทนดงันี้  

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจ านวนรวมไม่เกนิ 2,400,000 บาทต่อปี 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน/คน) 

ปี 2560 

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

 

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

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

(บาท/เดือน/คน) 
ปี 2560 

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

 
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : ค่าเบี้ยประชุม 

ค่าตอบแทน 
(บาท/ครั้ง/คน) 

ปี 2560 

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

 
ทั้งนี้ ส  าหรับกรรมการที่เป็นผู้ปฏบิัติงานเตม็เวลาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้  เนื่องจากได้รับผลตอบแทน

เป็นเงินเดอืนและโบนัสแล้ว 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม 

คุณแกว่น สีตะธนี ผูถ้อืหุน้ ถามว่าเหตใุดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจึงมากกว่าประธานกรรมการบริษัท 

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

มติท่ีประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่ง
มาประชุม ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้   

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

 

วาระท่ี 7 อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560   

ประธานฯ ขอให้ คุณวณ ีทศันมณเฑยีร ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

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

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

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

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

  นางสาววิสสตุา  จริยธนากร    ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ 

นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ       ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ 

นางสาวมณ ี รัตนบรรณกจิ      ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5313   

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมผีลกระทบต่อการปฏบิัตหิน้าที่
อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2560 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสอืนัด
ประชุม  
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2(  อนุมตัค่ิาสอบบญัชีงบการเงิน ประจ าปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงิน
รวม เป็นเงินจ านวน 1,790,000 บาท )เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานประจ าปีของบริษัท( ทั้งนี้  ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น 
ค่าเดนิทาง ค่าจัดท าเอกสาร เป็นต้น  

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถาม 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามค าถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมต ิ

มติท่ีประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้   

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

 

วาระท่ี 8  อ่ืนๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กบัผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก  าหนดไว้ในหนังสอืเชิญประชุม หรือสอบถาม
ค าถามหรือข้อสงสยัใดๆ  

ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกี่ยวกบัการเย่ียมชมโรงงาน 

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

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

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

คุณธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผูถ้อืหุน้ เสนอแนะในฐานะผู้บริโภคให้บริษัทผลิตสาหร่ายส าหรับเดก็โดยลดในเรื่องของความเคม็และ
ผงชูรส 

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

คุณชวชิต พรธารกัษเ์จริญ ผูถ้อืหุน้ ถามว่าบริษัทมแีผนที่จะจัดให้มผู้ีจัดจ าหน่ายเพ่ิมเตมิที่ประเทศจีนหรือไม่ 

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

คุณสมบติั ห. เพยีรเจริญ ผูถ้ือหุน้ ถามว่าบริษัทมกีารบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกบัอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือไม่ให้ขาดทุนอย่างไร 
มกีารเตรียมการไว้หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทท าประกนัความเสี่ยงเกี่ยวกบัอตัราแลกเปล่ียน  

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

ผูถ้อืหุน้ ถามว่าในกรณทีี่สนิค้าหมดอายุ บริษัทมวีิธกีารจัดการอย่างไร 

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

ผูถ้อืหุน้ ถามเพ่ิมเตมิว่า สาหร่ายมสี่วนผสมของโมโนโซเดยีมกลูตาเมตอยู่หรือไม่ และจ าเป็นต้องใส่ผงชูรสหรือไม่ 

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

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

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

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

 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามค าถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดการประชุมเมื่อ
เวลา 12.02 น. 

  

      ลงชื่อ__________________________ประธานที่ประชุม        
                                           )นายยุทธ วรฉัตรธาร( 

       

ลงชื่อ_____________________________ ผู้บนัทกึรายงานการประชุม 

       )นายณชัชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ(์ 

              เลขานุการบริษัท 

 


