วัน เวลา และสถานที
เริมการประชุม

รายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2561

ประชุมเมือวันจันทร์ ที 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องราชพฤกษ์บอลรูม ชัน 2 อาคารสปอร์ ต
คลับเฮ้ าส์ สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขที 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้ อง
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ มการประชุม ฝ่ ายจัดการดูแลการประชุมได้ ชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนํากรรมการทีเข้ าร่ วม
ประชุมให้ ทีประชุมได้ รับทราบ

ฝ่ ายจัดการดูแลการประชุม ได้ ชีแจงให้ ทีประชุมรับทราบเกียวกับการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีใน
เรื องสิทธิ ของผู้ถื อหุ้น โดยบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิมวาระการประชุม รวมทังเสนอชื อบุค คลผู้ทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัท ก่อนทีบริ ษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทที
www.taokaenoi.co.th รวมทังแจ้ งข้ อมูล ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตังแต่วันที 4 ตุลาคม 2560 จนถึงวัน ที 30
ธัน วาคม 2560 ซึงในการประชุม คราวนี ไม่มีผ้ ูถือ หุ้นท่านใดเสนอวาระหรื อ เสนอชื อบุคคลเพื อเข้ ารับเลือกตังเป็ นกรรมการแทน
กรรมการทีออกตามวาระ นอกจากนี บริษัทได้ เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตังแต่วนั ที 27 มีนาคม 2561
เป็ นต้ นมา เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนการประชุม
ฝ่ ายจัดการดูแลการประชุมได้ ชีแจงเรืองการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี
1.

ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง 1 เสียง โดยการลงมติเป็ นดังนี

• วาระที 1 วาระที 3 วาระที 4 วาระที 5 และวาระที 7 ต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

• วาระที 2 เป็ นวาระเพือทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

• วาระที 6 เรืองพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน
2.

3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม

สําหรับผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเอง บริษัทได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนแจกให้ เรียบร้ อยแล้ ว เพือใช้ ในกรณีทไม่
ี
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระนันๆ

โดยประธานทีประชุมจะถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึนเพือให้ เจ้ าหน้ าทีไปรับ
บัตรลงคะแนนโดยจะได้ นําคะแนนไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงไปหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของทีประชุม
ผลลัพธ์ทีได้ จะเป็นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วยในวาระนันๆ

3.
4.
5.

6.
7.

สําหรับวาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ เจ้ าหน้ าทีจะ
เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพือรวบรวมความเห็น ทังเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพือให้ ทราบผล
การเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
ผู้ถือ หุ้นทีมอบฉัน ทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ ว บริ ษัท ได้ ทําการรวบรวมคะแนนไว้ ในคอมพิวเตอร์
เรียบร้ อยแล้ ว ดังนันผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

หากมีผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระทีอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาและภายหลังเท่านัน

บริ ษัทได้ ใช้ โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึงเป็ น ระบบ Barcode และได้ แต่งตังให้ บริ ษัท กุดัน แอนด์พาร์ ท
เนอร์ ส จํากัด เป็ นทีปรึกษากฎหมายของบริษทั ทําหน้ าทีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้ เป็ นไปด้ วยความโปร่งใส
ถูกต้ องตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริษัท และบริษัทได้ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนสังเกตการณ์ในการตรวจ
นับคะแนนในครังนีด้ วย แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์มาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน

สําหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมือจบการประชุมรบกวนขอให้ ส่งคืนเจ้ าหน้ าที ของบริษัทก่อนออกจากห้ อง
ประชุม เพือให้ มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักการทีดีในการประชุมผู้ถือหุ้น
หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจจะซักถาม หรื อต้ องการให้ คณะกรรมการหรื อฝ่ ายบริ หารชีแจงเพิมเติมในประเด็นใด
ขอให้ ท่านแจ้ งชือ นามสกุล เพือบันทึกในวาระการประชุมโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมือจบการนําเสนอในแต่ละ
วาระ หรื อเมือพิจารณาครบทุกวาระแล้ วก็ได้ และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ไมโครโฟนทีทางบริ ษัทได้ จัดเตรี ยมไว้ ให้ เพือ
ความชัดเจนของคําถาม โดยจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามได้ อย่างเต็ม ที แต่ขอให้ ซัก ถามเฉพาะประเด็น ที
เกียวข้ องกับระเบียบวาระทีประชุมนันๆ เพือไม่ให้ เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอืน

จากนันฝ่ ายจัดการดูแลการประชุมได้ แนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทีปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี
1.

คณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ท่ าน
คุณยุทธ

วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการบริ ษัท/ กรรมการอิส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2.

คุณวณี

3.

คุณชัยยงค์

รัตนเจริญศิริ

4.

คุณสมบุญ

ประสิทธิจูตระกูล

6.

คุณอรพัทธ์

พีระเดชาพันธ์

5.

7.
8.

ทัศนมณเฑียร

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

คุณณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
คุณพรธีรา

รงคะศิริพนั ธ์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกํ าหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกํ าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

กรรมการบริ ษัท/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่า งประเทศและการจัด การ)
ประธานกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จดั การ (สนับสนุนธุรกิจ)

กรรมการบริ ษัท/ ผู้อํานวยการสายงานตรวจสอบภายใน/ กรรมการบริ หาร
ความเสียง

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการทีเข้ าร่วมประชุมคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทังหมด
1.
2.
3.
4.
5.
1.

ผู้บ ริห ารของบริษัท

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

คุณณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)

คุณอรพัทธ์

พีระเดชาพันธ์

คุณจิระพงษ์

สันติภิรมย์กลุ

คุณบุญชัย

ผู้ส อบบัญชี
คุณวิสสุตา

โควพานิช

จริยธนากร

กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)
ประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มงานการเงิน

ประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มงานปฏิบตั ิการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3853
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด หรือ

1.
2.

ทีปรึก ษาทางกฎหมาย
คุณคม

คุณภาสิตา

วชิรวราการ
นานานุกลู

บริษัท กุดนั แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
บริษัท กุดนั แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แถลงต่อทีประชุมว่าเมือวันที
13 มีนาคม 2561 เป็ นวันทีประกาศปิ ดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นของผู้มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ปรากฏว่ามี
ผู้ถือหุ้นวันทีปิ ดสมุดทะเบียน 10,630 ราย จากจํานวนหุ้นทังหมด 1,380 ล้ านหุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ใน
วันนีมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 71 ราย คิดเป็ นจํานวนทังหมด 48,071,324 หุ้น และมีผ้ ถู ือหุ้นทีรับมอบฉันทะมา
1,253 ราย คิดเป็ น 510,865,645 หุ้น รวมแล้ วมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม
1,324 ราย เป็ นจํานวนหุ้นทังหมด 991,566,969 หุ้น คิดเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมดร้ อยละ 71 จากจํานวนหุ้นทังหมด 1,380 ล้ าน
หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อที 33 ของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 และดําเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
วาระที 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2560 ซึงประชุม เมือวัน พุธ ที 26 เมษายน
2560

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันพุธที 26 เมษายน 2560
ทีผ่านมา โดยบริษัทได้ เผยแพร่สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บนเว็บไซต์ของบริ ษัท เมือวันที 11 พฤษภาคม 2560 หลังการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน รายละเอีย ดของรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมทีได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว ทังนี คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีก าร
บัน ทึก รายงานการประชุมถูกต้ องครบถ้ วน เห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2560
ดังกล่าว
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม

เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคําถามใดๆ ประธาน จึงได้ เสนอให้ ทีประชุมได้ พิจารณาลงมติ

มติท ประชุ
ี
ม
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติเป็ นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันพุธที 26 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

1,126,293,433

เสียง คิดเป็นร้ อยละ

100.0000

0

เสียง คิดเป็นร้ อยละ

-

0

เสียง คิดเป็นร้ อยละ

0.0000

วาระที 2

บัตรเสีย

0

เสียง คิดเป็นร้ อยละ

รับ ทราบรายงานผลการดําเนิน งานของบริษัท ประจําปี 2560

0.0000

ประธานฯ ชีแจงต่อทีประชุมว่าบริ ษัทได้ จัดทําสรุ ปผลการดําเนินงานทีผ่านมา และรายการเปลียนแปลงทีสําคัญ
ซึงเกิด ขึนในรอบปี 2560 รายละเอีย ดดังที ปรากฎในรายงานประจํ าปี สิงที ส่งมาด้ วยลําดับที 2 ที ได้ จัดส่งไปให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมตามข้ อบังคับบริษัทข้ อที 41
คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กลุ ชี แจงต่อทีประชุมว่า ปี 2560 ทีผ่านมา บริษัทเถ้ าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ม าร์ เก็ตติง จํากัด
(มหาชน) (“บริษัท ”) มีบริษัทในเครื อทังหมด 4 บริษทั ได้ แก่ (1) บริษทั เถ้ าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากัด ซึงบริษัทถือ
หุ้น ร้ อยละ 100 เป็ นเจ้ าของร้ านเถ้ าแก่น้ อยแลนด์ ซึงปั จจุบัน มี อยู่ประมาณ 11 -12 สาขา และคาดว่าจะเปิ ด สาขาใหม่ เพิ มอี ก
ประมาณ 20 สาขาภายในปี นี ส่วนใหญ่สาขาทีจัดตังจะอยู่ในพืนทีทีเป็ นจุดเด่นของกรุ งเทพมหานครและเมืองท่องเทียว (2) บริษัท
เอ็นซีพี เทรดดิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด ซึงบริษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 เป็ นบริษัททีจัดจําหน่ายผงปรุงรสให้ กบั บริษัท และได้ สร้ างโรงงาน
ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเพือทีจะรองรับการเติบโตของบริษัท (3) บริ ษัท เถ้ าแก่น้อย แคร์ จํ ากัด (เดิมชือ บริ ษัท ว้ อนท์มอร์
อินดัส ตรี จํ ากัด) เป็ น บริ ษัทที จะรองรับการออกสิน ค้ าใหม่โดยเฉพาะสิน ค้ าเพือสุข ภาพ (4) Taokaenoi USA Inc. (เดิมชื อ GIM
Factory Inc.) บริ ษัทพึงซือกิจการทีประเทศสหรัฐอเมริ กานีเมือสินปี ทีแล้ ว โดยบริ ษัทมองว่าจะเป็ นตลาดใหม่ทางยุโรปและสหรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิงของผลิตภัณฑ์ทีเป็ นสาหร่ายอบ สาหร่ายออร์ แกนิค

ส่ว นอี ก ผลงานหนึงในปี 2560 คื อ โรงงานใหม่ ข องบริ ษัท ซึงตังอยู่ ที นิค มอุตสาหกรรมโรจนะ มี เนื อที 18 ไร่
ประกอบด้ วย 2 อาคาร คืออาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้ า ทัง 2 ส่วนนีบริษัทได้ เริ มต้ นเดินสายการผลิตเมือไตรมาส 2 ปี 2560
ซึงปั จจุบนั ยังถือว่ายังไม่เต็มกําลังการผลิต อย่างทีได้ ชีแจงเมือปลายปี ทีแล้ ว มีกําลังการผลิตอยู่ที 2,200 ตัน อัตราการใช้ กําลังการ
ผลิต (Utilization Rate) อยู่ทประมาณร้
ี
อยละ 74 ส่วนปี 2561 บริษทั ตังเป้าว่าหลังจาก Phase 2 เปิ ดแล้ ว กําลังการผลิตน่าจะเพิมขึน
ถึงประมาณ 4,000 - 4,500 ตัน โดยที อัต ราการใช้ กํา ลัง การผลิต (Utilization Rate) ที บริ ษั ท ตังไว้ คือ ประมาณร้ อยละ 75 – 80
ขณะเดียวกันบริ ษัทก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ทีไม่ใช่สาหร่าย คือ มายเวย์ (My Whey) ถือเป็ นสินค้ าอีกตัวหนึงทีบริษัทคาดว่าจะเป็ นสินค้ าที
มุ่งเน้ นทางด้ านตลาดสินค้ าเพือสุขภาพ นอกจากนี บริษัทพยายามทีจะมุ่งเน้ นสินค้ าประเภทสาหร่ ายอบทีบริษัทมองว่ายังมีศกั ยภาพ
ทีจะเติบโตในตลาดทังในและต่างประเทศ รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ์ในขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ทีใหญ่ขึน เช่น family Pack เป็ นต้ น เพือ
กระตุ้นให้ ลกู ค้ าเดิมทีบริโภคอยู่บริโภคให้ มากขึน

ในปี 2560 บริษทั มียอดขาย 5,264 ล้ านบาท ซึงเติบโตจากยอดขายปี 2559 ร้ อยละ 12 โดยสัดส่วนการขายยังคง
เช่นเดิม กล่าวคือสัดส่วนการขายในตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 61 : 39 ทังนี ตลาดประเทศจีน
ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ของบริ ษัทคือร้ อยละ 40 ส่วนตลาดอืนๆ ทีบริษัทก็ยงั คงให้ ความสําคัญอยู่ ได้ แก่ ฮ่องกง ไต้ หวัน
มาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนิเซีย CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) หรื อแม้ กระทังประเทศในแถบยุโรป โดยประเทศล่าสุดที
บริ ษัทได้ มีการส่งออกสินค้ าไปจําหน่ายคือประเทศเอสโตเนีย ซึงเป็ นประเทศในแถบยุโรปตะวันออก ทังนี เพื อทีจะให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายทีบริษัทตังไว้ คือ Global Snack Brand ยอดขายในประเทศจีนมีศกั ยภาพทีจะเติบโตขึนเรื อยๆ จากเดิมปี 2559 มียอดขาย
อยู่ที 1,761 ล้ านบาท ขณะทีปี 2560 ยอดขายเติบโตขึนมาร้ อยละ 20 เป็ น 2,100 ล้ านบาท ฉะนันในปี นีบริษัทจะมุ่งเน้ นไปทีทังตลาด

ประเทศจีนและตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา หากพิจารณายอดขายในประเทศจีนจะเห็นได้ วา่ เริ มต้ นทีประมาณ 800 ล้ านบาท มาเป็ น
1,700 ล้ านบาท และ 2,100 ล้ านบาท ตามลําดับ บริษัทคาดว่าในปี ต่อๆ ไปต่างประเทศจะต้ องเติบโตโดยเฉพาะประเทศจีน ซึงบริษัท
ได้ มีการลงทุนเกียวกับกิจการด้ านการตลาดในจีนมากขึน เช่น จ้ างแบรนด์แอมบาสเดอร์ ทีเป็ น Boy Band ชือวง SB FIVE เป็ นวงทีมี
แฟนคลับจากประเทศจีนเป็ นจํานวนมาก
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม

คุณพัชนี หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดกําไรของบริษัทจึงลดลง ทังทียอดขายในประเทศเพิมขึนร้ อย
ละ 12 และในประเทศจีนได้ ร้อยละ 20
คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กลุ ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงิน ชีแจงว่า ในปี ทีแล้ วประเด็นที 1 ทีผลกําไรของบริษัท
ลดลงจากเดิมส่วนหนึงมีสาเหตุมาจากต้ นทุนของวัตถุดิบหลักของบริษทั คือ สาหร่ายทีต้ นทุนเพิมขึนโดยต่อเนืองจากปี 2559 และปี
2560 ในปี 2559 สาเหตุหลักมาจากภาวะโลกร้ อนทีทําให้ ผลิตสาหร่ายออกมาได้ น้อย ซึงในปี 2559 เองนัน ราคาก็ได้ ก้าวกระโดดขึน
ไปถึงร้ อยละ 15 - 20 ขณะเดียวกันพอปี 2560 บริ ษทั ก็คาดว่าราคาไม่น่าจะสูงขึนอีกแล้ ว แต่ก็มีเรืองของผลผลิตจากประเทศจีนที
ลดลง จากทีเคยแจ้ งผู้ถือหุ้นทราบว่าประเทศทีเพาะปลูกสาหร่ายทีนํามาทําเป็ นขนมหรือทําเป็ นอาหารทีชือว่า Nori Seaweed มีอยู่ 3
ประเทศในโลกก็คือประเทศจีน ประเทศญีปุ่ น และประเทศเกาหลี โดยประเทศจีนจะมีผลผลิตอยู่ประมาณ 40 ล้ านแพ็คต่อปี โดย
เฉลีย ประเทศญีปุ่ นประมาณ 80 ล้ านแพ็คต่อปี ประเทศเกาหลีประมาณ 140 ล้ านแพ็คต่อปี ปรากฏว่าในปี 2560 ประเทศจีนมีการ
ทดลองพันธุ์สาหร่ายใหม่เพือให้ มีผลผลิตเพิมขึน แต่ปรากฏว่าการทดลองล้ มเหลวผลผลิตหายไปร้ อยละ 30 - 40 ภายในปี 2560
กลายเป็ นว่าแทนทีจะทําให้ ราคาสาหร่ายเท่าเดิมหรือลดลงกลับกลายเป็ นเพิมขึน ดังนันจึงเป็ นกรณีทีบริษัทมีผลกระทบจากสาหร่าย
ตังแต่ปี 2559 แล้ วระดับหนึง ในปี 2560 บริ ษทั ก็ได้ รับผลกระทบจากต้ นทุนสาหร่ายต่อเนืองมาอีก ทําให้ มีผลกับกําไรขันต้ นของ
บริษัท ประเด็นที 2 เป็ นเรื องของโรงงานทีพึงเปิดทีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จากวัตถุประสงค์อย่างหนึงของการใช้ เงินลงทุนทีบริษัท
ได้ มาจากการนําหุ้นเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือการสร้ างโรงงานใหม่ซงบริ
ึ ษัทมีความตังใจจะให้ โรงงานใหม่เป็ นโรงงานที
ดําเนินการด้ วยเครื องจักรอัตโนมัติ (Automatic Machine) ให้ มากทีสุด ซึงประเภทสาหร่ ายทีบริษทั มีความชํานาญในการผลิตคือ
ทอดและย่าง ซึงทังสองประเภทนี บริษัทเป็ นผู้สร้ างหรือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ด้ วยตนเอง ทําให้ ต้นทุนคงที (Fixed Cost) เกิด
แล้ วแต่ขณะเดียวกันอัตราการใช้ กําลังการผลิต (Utilization Rate) ยังไม่สูงมากทําให้ ต้นทุนหรือต้ นทุนคงทีต่อหน่วย (Unit) ของสินค้ า
ทีผลิตทีโรงงานใหม่ยงั สูงอยู่ เพราะฉะนันสาเหตุทีกล่าวมาข้ างต้ นรวมถึงการทีบริษัทมีการพัฒนาทําวิจยั และพัฒนา (Research and
Development: R&D) ต่างๆ ทําให้ บริ ษทั มีการลงทุนในเรื องค่าใช้ จ่ายไปพอสมควร อย่างไรก็ตาม ทีมผู้บริหารของบริษทั สัญญาว่าจะ
มีการปรับปรุงขึนเป็ นลําดับ ส่วนเรื องราคาขายสินค้ า บริษัทยังไม่ได้ มีการปรับราคาขายปลีกทังหมด หมายความว่ามีแค่บางรายการ
สินค้ า (Stock Keeping Unit: SKU) เท่านันทีมีการปรับราคาขายปลีก ซึงเป็ นอีกประเด็นหนึงทีทําให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี
ทีผ่านมากําไรลดลง อย่างไรก็ตามยอดขายมีแนวโน้ มทีจะสูงขึนเรื อยๆ

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงเพิมเติมว่าสาเหตุหลักทีทําให้ กําไรลดลงมาจากต้ นทุนทีสูงขึน อันดับแรกคือ
วัตถุดิบสาหร่ายประมาณครึงหนึงมีผลกระทบมาจากสาหร่าย ผลกระทบอีกส่วนหนึงคือค่าใช้ จ่ายในการขายทีสูงขึนเนืองจากปี ทีแล้ ว
บริษัทออกสินค้ าใหม่ซงก็
ึ คือ มายเวย์ (My Whey) ซึงเป็ นสินค้ าทีบริษัทออกเป็ นแบรนด์ใหม่ทีไม่ได้ เกียวข้ องกับสาหร่าย เป็ นแบรนด์ที

บริษัทต้ องใช้ กําลังในการสร้ างตลาดค่อนข้ างมาก และปี ทีแล้ วต้ องยอมรับว่าเป็ นปี ทตลาดขนมขบเคี
ี
ยวในประเทศไทยค่อนข้ างแย่จึง
ต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายในการทําการตลาดมากกว่าเดิม เพือแข่งขันกับคู่แข่งทังรายใหม่และรายเดิม อันดับทีสามบริษัทได้ รับผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีมีแนวโน้ มผันแปรมากช่วงประมาณไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี ทีแล้ วรวมถึง ไตรมาส 1 ในปี นี
ทําให้ บริษัทกําไรหรื อขาดทุนจากส่วนนันมากพอสมควร หลักๆ คือ 3 ปั จจัยนีทีทําให้ ต้นทุนสูงขึน แต่เชือว่าในปี นีจะมีกําไรทีดีขึนกว่า
ปี ทีแล้ ว สิงหนึงทีบริษัทเรี ยนรู้ จากผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผลกระทบน่าจะน้ อยลงหรือ
แทบไม่ มี ส่ ว นเรื องของวั ต ถุ ดิ บ ที เป็ น ต้ นทุ น หลั ก มี แ นวโน้ มราคาที จะลดลง ก็ จ ะทํ า ให้ ต้ นทุ น ของบริ ษั ท ดี ขึ น รวมทั งปี นี
ทีมบริหารก็มีการปรับสินค้ าใหม่เพือทีจะทําให้ การขายสินค้ าทีมีกําไรมากขึน ขณะเดียวกันบริษทั ก็มีการปรับปรุงแก้ ไขเรื อง เครื องจักร
และโรงงานให้ ดีขึน เช่น โรงงานทีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะก็มีการเอาเครื องจักรเข้ ามาใช้ ซงก็
ึ ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเกือบเต็มที
แล้ วก็ในส่วนของโรงงานทีนพวงศ์ทีเป็ นโรงงานเดิม ปี นีบริษัทก็มีแผนทีจะนําเครืองจักรทีใช้ แล้ วสําเร็จทีโรจนะมาติดตังเข้ ากับโรงงาน
ที นพวงศ์ ก็จ ะทํ าให้ ต้ น ทุน เรื องแรงงานลดลงได้ ในไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ยอดขายในปี นี ก็ ม องว่า ยัง คงเติบ โตอย่ า งต่ อ เนื อง
อย่างไตรมาส 1 ปี นี มองว่าถ้ าเทียบกับปี ทีแล้ วค่อนข้ างจะดีกว่า ต้ นทุนในการดําเนินงานดีกว่า ต้ นทุนในการทีจะทําให้ ยอดขาย
เพิมขึนดีกว่า และในไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 น่าจะดีขนึ
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงเพิมเติมว่า อีกไม่นานจะได้ ชีแจงผลประกอบการของไตรมาสแรก สรุปคือสาเหตุมาจาก
ต้ นทุนวัตถุดิบ ต้ นทุนหลักมาจากวัตถุดิบทีควบคุมไม่ได้ วัตถุดิบมันมีการขึนลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกทีควบคุมไม่ได้
สาเหตุทีสองเกิดจากการทําการตลาดสินค้ าใหม่ๆ ในส่วนของโรงงานต้ องเข้ าใจว่าเป็ นการลงทุนเพือขยายยอดขายในอนาคตเพือ
สร้ างผลตอบแทนสร้ างรายได้ ทีดีขึน

คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเนืองจากรายได้ ยอดขายในประเทศจีนเป็ นสัดส่วนใหญ่ของ
บริ ษัทและเข้ าใจว่าปี นีก็จะสูงขึนไปอีก แต่หากพิจารณาเปรี ย บเที ยบรายได้ ในปี 2558 และปี 2559 ทีสูงขึนเกือบร้ อยละ 100 แต่
รายได้ ในปี 2559 กับปี 2560 กลับลดลงจากร้ อยละ 100 เหลือร้ อยละ 20 จึงอยากสอบถามว่าเหตุทีรายได้ ทีลดลงอย่างมากนันเกิด
จากปั จจัยปั ญหาอะไร ตอนนีเข้ าใจว่ามี 3 ช่องทาง คือ ส่งออก (Export) นําเข้ า (Import) ผู้จดั จําหน่ายโดยเน้ นทีการกระจายสินค้ า
(Distributor) ตัวไหนทีส่งผลกระทบหลัก ปั ญหาทีเกิดขึนมีการแก้ ไขอย่างไร รวมถึงการทีรายได้ ในปี ทีผ่านมาลดลงนัน บริษัทมีการ
ปรับปรุงในเรืองเกียวกับการตลาดอย่างไรบ้ าง
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่า ในความเป็ นจริงแล้ ว ยอดขายโดยรวมเพิมขึน

คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงเพิมเติมว่าบริ ษัทพยายามจะเติบโตในต่างประเทศ โดยเฉพาะเป้าหมายของ
บริษัทคือการเป็ น Global Snack Brand โดยทีประเทศจีนเป็ นเป้าหมายหลักในการเติบโต แต่การทีการเติบโตลดลงจากร้ อยละ 100
เหลือร้ อยละ 20 นันเป็ นเพราะว่าปี ก่อนหน้ านัน บริษัทมีฐานในประเทศจีนค่อนข้ างน้ อย มีช่องทางการกระจายสินค้ า (Distribution)
ไม่ถึงร้ อยละ 5 ของการกระจายสินค้ าทังหมด (total distribution) แต่ปัจจุบนั บริ ษัทได้ ขยายถึงประมาณเกือบร้ อยละ 30 ของการ
กระจายสินค้ าทังหมด ทําให้ การเติบโตจากเดิมเป็ นร้ อยละ 100 หรื อเป็ นมากกว่าร้ อยละ 100 ยากขึน แต่ตอนนีบริษัทจะทําวิธีก าร
เดิมโดยการหาผู้จัดจําหน่ายโดยเน้ นทีการกระจายสินค้ าแล้ วขยายช่องทางการกระจายสินค้ าเดิมยากขึนเพราะจะไปซํากับช่องทาง
เดิม เนืองจากในประเทศจีนนันไม่สามารถทําการตลาดครอบคลุมช่องทางการกระจายสินค้ าได้ ทงหมดร้
ั
อยละ 100 ได้ บริษทั จึงต้ อง

หาวิธีทีจะเพิมช่องทางการกระจายสินค้ าคือบริษัทต้ องหาหุ้นส่วน (Partner) ทีมีช่องทางจัดจําหน่ายสินค้ าเพิมนอกเหนือจากทีมีอยู่
และสิงทีบริษัทต้ องทําควบคู่ไปด้ วยก็คือต้ องสร้ างแบรนด์ เพราะในขณะทีบริษัทกําลังเพิมช่องทางการกระจายสินค้ า ถ้ าไม่สร้ างแบ
รนด์ไปด้ วย อาจทําให้ บางพืนทีอยู่ห่างไกลไม่ร้ ู จกั สินค้ าของบริษัทและอาจทําให้ การขายในระยะยาวนันทําได้ ยากขึน อาจจะขายได้
เพียงครังเดียว หลังจากนันอาจจะไม่มีการซือซํา บริษัทจึงต้ องลงทุนเรืองการสร้ างแบรนด์ไปด้ วยเพือความยังยืน เพือขยายตลาด ให้
ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนือง
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงเพิมเติมว่า เมือ 6 ปี ก่อน บริ ษัททําการซือขายกับประเทศจี นแค่ 200-300 ล้ านบาท
ซึงถือว่ามีอตั ราการเติบโตสูง เพราะฐานใหญ่ขึนสัดส่วนร้ อยละจึงลดลง การเติบโตนันมีปัจจัยอืนๆ ทีต้ องมารองรับเพือให้ บริษัทมันคง
ยังยืน โดยปกติบริ ษัทจะวิเคราะห์ช่องทางของบริ ษัทอยู่เสมอว่าควรจะไปในช่องทางไหนเพือใช้ ทรัพยากรของบริษัทให้ เกิดมูลค่า /
ประโยชน์สงู สุด
คุ ณ ชู เ กี ย รติ หาญประมุ ข กู ล ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามว่ า ที บริ ษั ท บอกว่ า บริ ษั ท ขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี ยน
ตังแต่ไตรมาส 3 ปี ทีแล้ วจนถึงไตรมาส 1 ปี นี ไม่ควรทีจะขาดทุน 3 ไตรมาสติดต่อกัน ควรทีจะมีการปรับ ปรุ งพัฒนา และมีคําถาม
เพิมเติมว่า ทุนจดทะเบียน 3.1 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ทุนรวมค่าลงทุนประมาณ 2 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ คืออะไร ต่างกันอย่างไร และผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ยอดต่างๆ ทีบริษัทลงทุนไปจะมีกําไรขึนเมือไร และทําไมถึงต้ องมีบริษทั เอ็นซีพี เทรดดิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
เพือผลิตผงปรุงรสรสชาติต่างๆ เพือขายให้ แก่บริษทั

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กลุ ชีแจงเรื องกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนก่อนว่า ต้ นปี 2560 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ มีประธานาธิบดีคนใหม่ เป็ นช่วงทีค่าเงินบาทอ่อนลง เมือค่าเงินบาทอ่อนลง สิงหนึงทีกระทบกับบริ ษัทคือนอกจากราคาสาหร่ ายที
บริ ษัทซือด้ วยดอลลาร์ สหรัฐแล้ ว อัตราแลกเปลี ยนเป็ นส่วนหนึงทีบริษัทก็มีการจัดการความเสียง ดังนันสิงทีบริ ษัททําคือการจอง
สัญญาซือหรื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) ทีต้ องทําช่วงต้ นปี เพราะในเรื องของการจัดหาสาหร่ าย บริ ษัท
จะทําเป็ นสัญญาปี โดยจะเริมเมือประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมทีจะมีการลงนามในสัญญา ดังนัน บริษัทจึงทราบดีอยู่
แล้ วว่าทังปี บริ ษัทจะซือสาหร่ ายเป็ นมูลค่ากีล้ านดอลลาร์ สหรัฐ บริษัทจึงมีการจัดการในเรื องของการจองสัญญาซือหรื อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) อย่างไรก็ตาม หลังจากนันสถานการณ์การเมืองโลกต่างๆ ทีมีการเปลียนแปลง โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกาทําให้ ค่าเงินผกผัน ซึงก็คือทําให้ ค่าเงินบาทในตอนช่วงประมาณปลายปี แข็งค่าขึนทําให้ การทีบริษัททําการจอง
สัญญาซือหรื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) เมือตอนต้ นปี เพือทีจะป้องกันความเสียงในส่วนนี รวมถึงเพือที
ให้ บริษัทได้ ร้ ู ว่าต้ นทุนทีแท้ จริ งทีคิดเป็ นบาทนันเท่าไหร่ จึงทําให้ เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนขึน ในขณะเดียวกันบริ ษัททํ า
สัญญาในไตรมาส 1 ของแต่ละปี จะเป็ นราคาสาหร่ ายเก่า บริษัทจะได้ ราคาสาหร่ายใหม่ในเดือนเมษายน ดังนัน ตัวนีก็เป็ นส่วนหนึงที
ทําให้ กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนอาจจะดีขึนภายในไตรมาส 2 เป็ นต้ นมา การทีบริ ษัทมีบญ
ั ชีเงินฝากเงิน ตราต่างประเทศ
(Foreign Currency Deposit: FCD) ก็อาจเป็ นทางเลือกหนึงในการจัดการค่าเงิน
ในส่ ว นของ บริ ษั ท เอ็ น ซี พี เทรดดิ ง แอนด์ ซัพ พลาย จํ า กัด ซึ งเป็ น บริ ษัท สํ า หรั บ ผลิต ผงปรุ ง รส ซึ งปั จ จัย
ความสําเร็จอย่างหนึงของบริษัทก็คือเทคโนโลยีการผสมสูตรผงปรุงรส ดังนันจึงมีการตังบริษัทขึนใหม่เป็ นบริ ษัทในเครื อ เป็ นบริษัทที
จะผลิตผงปรุงรสนีให้ กบั ทางเถ้ าแก่น้อยรวมถึงการทําวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R & D) ต่างๆ

คุณชูเกียรติ หาญประมุขกูล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเรื องของประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนจดทะเบียนคือ 31,000 หุ้น หุ้น
ละ 100 ดอลลาร์ สหรัฐ แต่ทีบริษัทไปเจรจาต่อรองและซือมาอยู่ทีราคา 65 ดอลลาร์ สหรัฐ ทําไมถึงมีการจ่ายเงินลงทุนไปแค่ 2 ล้ าน
บาท

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่าเพราะบริษัทเพิงประกอบการมาได้ แค่ 2 ปี แต่มีผลขาดทุนเนืองจากผู้ถือหุ้นรายเดิม
ไม่สามารถขายหรือผลิตสินค้ าบางอย่างทีน่าจะขายให้ กบั ลูกค้ า เป็ นสาเหตุทีทําให้ ต้องขายในราคาทีตํากว่าประกอบกับการทีบริษัทมี
การทําวิจัยตลาดในประเทศสหรัฐอเมริ กามาระดับหนึง ผลผลิตของบริ ษัทในตลาดในประเทศสหรัฐอเมริ กาน่าจะไปได้ ดี จึงมีการ
ตัดสินใจลงทุนในส่วนนี
คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงเพิมเติมว่าทุกการลงทุนต้ องมีการพิจารณาว่ามันมีเหตุผลอย่างไร บริ ษัทเล็กๆ
อย่าง NCP ก็มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์ เพราะสูตรปรุงรสเหล่านีเป็ นความลับ ไม่ต้องการให้ มาอยู่ในกระบวนการเดียวกัน ซึงบริษัท
สามารถคุมได้ เพราะถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ส่วนการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นโอกาส เพราะพืนทีนีตังอยู่ทางด้ านตะวันตก
เป็ นการลงทุนทีใช้ เงินไม่มากแต่เป็ นแหล่งทีไปสร้ างฐานยอดขายในแถบตะวันตก เพราะฉะนันขอเรี ยนว่า ทุกการลงทุนบริ ษัทต้ องมี
การพิจารณาอย่างรอบคอบเป็ นหลัก

คุณชัยยงค์ รัตนเจริ ญศิริ ชีแจงเพิมเติมประเด็นเรื องของกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน บริ ษัท มีนโยบายว่า
บริ ษัทขายสาหร่ าย และไม่มีนโยบายที จะไปลงทุนในอัตราแลกเปลียน เพราะฉะนันบริ ษัทจึงพยายามกําหนดต้ นทุน ของบริ ษัท ที
แน่ชดั ว่าบริ ษัทนําสาหร่ ายเข้ ามาแล้ ว จะมีต้นทุนเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยความเสียงทีนอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท บริ ษัท
จึงพยายามทีจะกําหนดต้ นทุน ราคาขาย
ไม่มี ผ้ ูถือหุ้นสอบถามเพิมเติมเกียวกับผลการดํ าเนิน การของบริ ษัท ในปี 2560 และเนื องจากวาระนีเป็ น วาระ
รับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที 3

พิจ ารณาอนุม ัตงิ บการเงิน ประจําปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2560

คุณวณี ทัศ นมณเฑียร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแจงต่อทีประชุมว่าเพือให้ เป็ นไปตามมาตรา
112 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และตามข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 40 นัน บริษัทได้
จัดทํางบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สํานักงาน อี
วาย จํ ากัด และได้ รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยประธานฯ ขอให้ คุณ จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธาน
เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงิน ชีแจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กลุ ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงิน ชีแจงงบการเงินประจําปี 2560 สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2560 ซึงเป็ นงบการเงินรวมของบริษัทต่อทีประชุม ดังต่อไปนี

สําหรับงบกําไรขาดทุน บริ ษัทมียอดขายและผลกําไรกล่าวคือมีรายได้ จากการขาย 5,263 ล้ านบาท โดยมีกําไร
ขันต้ นคิดเป็ นร้ อยละร้ อยละ 32.2 ส่วนค่าใช้ จ่ายการขายอยู่ทีร้ อยละ 12.3 และ 4.1 ตามลําดับ บริ ษัทมีกําไรจากการดํ าเนิน งาน

(Operating Margin) อยู่ทีร้ อยละ 15 หรือคิดเป็ นเงิน 788.3 ล้ านบาท บริษัทมีรายได้ อืนๆ และค่าใช้ จ่ายทางการเงิน รวมถึงภาษี จะมี
กําไรสุทธิอยู่ที 608.4 ล้ านบาท หรื อคิดเป็นร้ อยละ 11 ซึงเมือเทียบกับปี 2559 ทีบริษัททําได้ ถึงร้ อยละ 16.6 สิงทีทําให้ กําไรของบริ ษัท
ลดลงคือราคาวัตถุดิบ

ในส่วนของงบดุล บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที 2,071.2 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึนมาเป็ น
1,250.9 ล้ านบาท สาเหตุหลักคือต้ นทุนในการสร้ างโรงงานทีโรจนะทีเพิมขึนมา ในส่วนของหนีสิน หนีสินหมุนเวียนอยู่ที 1,117.6 ล้ าน
บาท ซึงเพิมจากปี 2559 อยู่ประมาณร้ อยละ 30 เมือราคาสาหร่ ายเพิมสูงขึน ฝ่ ายบริ หารมีแนวทางในการจัดการกับเรื องนี เช่น การ
จ่ายค่าสาหร่ ายล่วงหน้ าเพือทีจะให้ ทางผู้จัดจําหน่าย ลดราคา รวมถึงเช่น การแทนทีจะเก็บสาหร่ ายไว้ ทีผู้จดั จํ าหน่าย แล้ วก็ค่อย
ทยอยส่งมาเหมือนแต่เดิม ก็อาจจะมีการให้ ผ้ จู ดั จําหน่าย ส่งสาหร่ายมาเก็บไว้ ทีบริษัท เพือป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบในระดับหนึง
ทําให้ หนีสินหมุนเวียนเพิมขึน แต่ในขณะเดียวกันสินทรัพย์หมุนเวียนก็อาจจะเพิมขึนด้ วยเช่นกัน ในส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที 2,176 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65 ในส่วนของตัวอัตราส่วนทางการเงิน รายละเอียดต่างๆ อยู่ในรายงานประจําปี ทีหน้ า 6 – 7 อัตราส่วนทาง
การเงินทีสําคัญเป็ นเรื องของระยะเวลาการเก็บหนีเฉลียและการชําระหนี ซึงระยะเวลาในการเก็บชําระหนีเฉลียในปี 2560 อยู่ที 39
วัน ขณะเดียวกันระยะเวลาชําระหนีอยู่ที 33 วัน จะเห็นได้ ว่า ส่วน A/P Payment Period (จํานวนวันในการจ่ายเงินเจ้ าหนี) ลดลงจาก
ปี 2559 ส่วนหนึงเนืองจากบริษัทได้ มีการเจรจากับเจ้ าหนี สาหร่ าย และตกลงให้ ลดราคาให้ บริษัท ซึงเป็ นราคาทีดีกว่าคู่แข่ง ซึงข้ อ
แลกเปลียนในการลดราคาส่วนหนึงคือการชําระหนีให้ เร็วขึน รายละเอียดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ อยู่ในรายงานประจําปี หน้ า 7 ที
ได้ ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม

คุณสมบัติ ห.เพียรเจริ ญ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในส่วนของกําไร 961.6 ล้ านบาท หรื อ 788.3 ล้ านบาท ทีชี แจงว่า
ต้ นทุนค่าสาหร่ ายสูงขึน ทางบริษัทเคยรายงานว่า ต้ นทุนค่าสาหร่ ายใน ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ปี นียังสูงขึน ไม่แน่ใจว่าทีบอกว่า
แนวโน้ มของปี 2561 กําไรของบริษทั น่าจะดีขนึ แต่ต้นทุนยังสูงแบบนี จะมีวิธีการบริ หารจัดการอย่างไร ต้ นทุนทีสูงขึนจะมีผลกระทบ
ต่อกําไรในปี 2561 ปี ทีแล้ วได้ เสนอความเห็นไว้ ว่า ถ้ าบริษัททําประกันความเสียงจะช่วยลดภาระการขาดทุน ซึงถ้ าทําประกันในปี ที
แล้ ว เข้ าใจว่าปี นีคงจะขาดทุนไม่เท่าไหร่ และอยากจะถามว่าบริษทั มุ่งเน้ นตลาดประเทศจีน และตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนมขบเคียว (snack) ในภูมิภาคอาเซียนเข้ าใจว่าขยายเติบโต บริ ษัทมีแนวทางทีจะไปขยายตรงนีหรื อไม่ บริษัท
มองภาพอาเซียนอย่างไร เพราะว่าเปิ ด AEC ภาษีอยู่ทีร้ อยละ 0 ถ้ าบริ ษัทบุกทําตลาด บริษัทน่าจะขยายธุรกิจให้ เติบโตได้ มากกว่าที
เป็ นอยู่
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ขอให้ คณ
ุ จิระพงษ์ตอบคําถามในเรื องงบการเงินก่อน ส่วนในเรื องอืนๆ จะตอบท่านผู้ถือหุ้นใน
ตอนท้ ายการประชุม

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชีแจงว่าในเรื องเกียวกับอัตราแลกเปลียนนัน สกุลเงินตราทีบริษัทได้ รับจากการขาย
มีทงสกุ
ั ลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ สิงค์โปร์ ดอล์ล่าร์ ทีบริษัทขายสินค้ าในประเทศจีนเป็ นสกุลเงินบาท เพราะฉะนันในเรืองของ
ยอดขายทีจะเข้ ามาจากประเทศจีนประมาณร้ อยละ 40 เป็ นเงินบาท บวกกับยอดขายในประเทศไทยอีกร้ อยละ 39 ทีเหลือก็จะเป็ น
ดอลลาร์สหรัฐ ต้ นทุนของสินค้ าคือสาหร่ายบริษัทซือมาเป็ นดอลลาร์ สหรัฐ ดังนันเมือซือเป็ นดอลลาร์ สหรัฐแล้ วมีการส่งต่อ บริษัทจึงมี

การจัดการกับความเสียงคืออัตราแลกเปลียนที ผันผวนไปในระดับหนึง แต่ก็ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ว่าค่าเงินจะแข็งค่าขึนในช่วง
ประมาณปลายปี ปี ทีแล้ วถือว่าเป็ นบทเรี ยนของบริ ษัท คือบริษัทมองสองแง่ ในแง่ของสกุลเงินหลักซึงเป็ นสกุลเงินบาท กับในเรื อง
อัตราแลกเปลียน บริษัทมองว่าถ้ ากําหนดค่าใช้ จ่ายเป็ นบาทได้ การจัดการการเงินของบริษัทน่าจะทําได้ ดีกว่า ส่วนอัตราแลกเปลียนที
คุณชัยยงค์ได้ เรี ยนว่าบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ แน่นอน ทําได้ แต่เพียงบรรเทาภาระความเสียงซึงอาจจะบวกหรือลบ
คุณ อิท ธิ พัท ธ์ พี ระเดชาพัน ธ์ ชี แจงเพิ มเติม ว่า ในส่ว นของอัต ราแลกเปลี ยนนันมันใจว่า บริ ษัท อาจจะได้ รั บ
ผลกระทบน้ อยในปี นี ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 หรื อ ไตรมาส 4 เนืองจากบริษัทได้ เจราจากับผู้จัดจําหน่าย ผู้ทีจัดจําหน่ายสาหร่ ายดิบ
ให้ แก่บริ ษัท โดยตกลงว่า หากอัตราแลกเปลี ยนต่อดอล์ล่าร์ สหรัฐอยู่ในช่วงทีกําหนดกันไว้ ราคาสาหร่ ายทีเป็ น USD จะไม่มีการ
เปลียนแปลง แต่ถ้าอัตราแลกเปลียนลงไปตํากว่าช่วงระดับระดับล่างหรือสูงกว่าช่วงระดับบน ทางผู้ขายสาหร่ายจะปรับราคาเพิมขึน
หรื อลดลงในอัตราทีตกลงกัน กล่าวคือ ถ้ าค่าเงินผันผวนจะมีการร่ วมมือกับผู้จดั จําหน่ายปรับราคาสาหร่ ายให้ เป็ นไปตามอัตราผัน
ผวนของค่าเงิน ปั จจุบ ันผู้จําหน่า ยวัตถุดิบที บริ ษัท ซือเป็ นหลักหลายเจ้ าให้ ค วามร่ ว มมือเป็ น อย่ างดี เนื องจากบริ ษัทมี กํา ลังซือ
ค่อนข้ างมาก ซึงมองว่าวิธีนีจะช่วยให้ ผลกระทบเรื องค่าเงินน้ อยลง

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงเพิมเติมว่าหลักการคือควบคุมต้ นทุนวัตถุดิบ ซึงราคาวัตถุดิบจะถูกกระทบโดยอัตรา
แลกเปลียนจากความผันผวนให้ น้อยลงได้ แต่ไม่ถงึ ร้ อยละ 100 เพราะมันเป็ นเรื องของการคาดการณ์ซงควบคุ
ึ
มไม่ได้
คุณสมเจน สุขศรี พานิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมว่าในการส่งออก บริษัทเก็บเงินระยะเวลาเท่าไหร่ และในการ
นําเข้ า บริษัทจ่ายเงินประมาณกีวัน
คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี แจงว่าการนําเข้ าและส่งออก การเรี ยกเก็บเงินและการสังจ่ายเงินไม่ตรงกัน เงือนไข
การส่งออกของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ น Cash on Delivery (COD) แต่ในขณะเดียวกัน เงือนไขทีบริษัทจ่ายเงินค่าสาหร่ายอยู่ทีประมาณ
30 วัน ซึง 30 วันนีบริษัทจะทํา Trust Receipt กับธนาคาร จากนันธนาคารจะมีเครดิตออกไปอีก 30 วัน เมือรวมกันก็จะเป็ น 60 วัน
ขณะเดียวกันยอดขายสกุลเงินตราต่างประเทศ ประเทศจีน 40 บวก ประเทศไทย 39 ก็เหลือประมาณร้ อยละ 20 ซึงก็ไม่ใช่เงินดอลลาร์
สหรัฐทังหมด ถ้ าประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ทัง 3 ประเทศ บริ ษัทจะขายเป็ นดอลลาร์ สิงคโปร์ ส่วนที
เหลือจึงจะเป็ น ดอลลาร์สหรัฐ
ร่วมกัน

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงเพิมเติมว่าบริษัทจะพยายามบริหารให้ ขาดทุนน้ อยทีสุด และใช้ ความรู้และประสบการณ์

คุณสมเจน สุขศรี พานิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมว่าในไตรมาส 4 ใช้ ไปประมาณ 200 ล้ านบาท ในส่วนของ
มายเวย์ (My Whey) ขอรายละเอียดเพิมเติมว่าจะลงไปในส่วนของมายเวย์ (My Whey) เท่าไร และในอนาคตมายเวย์ (My Whey) จะ
เป็ นภาระกับบริษัทนานเท่าไร

คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าในส่วนของมายเวย์ (My Whey) ถ้ ามองภาพรวมปี ทีแล้ ว ยอดขายประมาณ
60 ล้ านบาท บริษัทลงทุนการตลาดประมาณ 30 กว่าล้ านบาท บริษัทเริ มขายมายเวย์ (My Whey) ตังแต่ประมาณไตรมาส 3 เริ มใน

ปลายไตรมาส 2 ยอดค่าใช้ จ่ายจะกระทบประมาณไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึนทังหมดในไตรมาส 4 ไม่ใช่มายเวย์
(My Whey) เป็ นหลัก เป็ นเรื องการแข่ งขันในประเทศ และเป็ นเรื องของการสนับสนุน หรื อขยายฐานลูกค้ าทังในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ตลาดไม่ส้ ดู ี ในช่วงแรกบริษัทปฏิเสธการทํารายการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาต่างๆ
กับห้ างสรรพสินค้ า บริษทั ถือว่าเป็ นผู้นําทางด้ านขนมขบเคียว ถ้ าบริษัทไม่ให้ ความร่ วมมือกับทีมจัดซือในการโฆษณาต่างๆ ต่อไปใน
อนาคตทีมจัดซืออาจหันไปสนับสนุนคู่แข่ง จึงมีความจําเป็ นทีจะต้ องให้ การสนับสนุนลูกค้ าของบริ ษัทในไตรมาส 3 และไตรมาส 4
และทําให้ บริ ษัทได้ ส่ว นแบ่งทางการตลาดเพิมขึน หากย้ อนกลับไปปี ทีแล้ วประมาณไตรมาส 1 บริ ษัท มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่
ประมาณร้ อยละ 60 - 65 แต่ในไตรมาส 4 ปี ทีแล้ ว บริ ษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้ อยละ 70 - 72 เป็ นโอกาสให้ บริ ษัทชิง
พืนทีส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะยาวกลับคืนมา
คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดเกียวกับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน เนืองจากมี
จํานวนเพิมขึนมากถือเป็ นสาระสําคัญทีต้ องทบทวน
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่าส่วนของแต่ละปี อัตราแลกเปลียนความผันผวนไม่เหมือนกัน หากปี นีไม่ขาดทุนไม่ได้
หมายความว่าปี หน้ าจะไม่ขาดทุน ในส่วนของวิธีการบริษัทพยายามจะบริหารป้องกันความเสียงให้ มีน้อยทีสุด

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมว่าเมือปี ทีแล้ วได้ มีการกล่าวถึงเรื องนี และทางผู้บริหารชีแจงว่า
เงินทีบริษทั ขายทีต่างประเทศบริ ษัทฝากไว้ ทีต่างประเทศในสกุลเงินนัน อีกทังบริษัทมียอดใช้ จ่ายสกุลเงินตราต่างประเทศในจํานวนที
ใกล้ เคียงกันจึงไม่มีผลกระทบเรื องอัตราแลกเปลียน อยากทราบว่าบริษัทจะป้องกันความเสียงในรูปแบบไหนเพือให้ เกิดความมันใจ
กับนักลงทุน
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่าเป็ นการคาดการณ์ว่าอนาคตอาจจะเป็ นแบบนี ซึงไม่น่าจะเกิดขึน ในส่วนของวิธีนนั
อย่างทีได้ ชีแจงไปแล้ วว่าบริ ษัทพยายามป้องกันความเสียงโดยการสมมติ บริ ษัทป้องกันความเสียงโดยการจองสัญญาซือหรื อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) ส่วนเรื องนําเข้ า ส่งออกก็พยายามพิจารณาให้ มียอดทีใกล้ เคียงกัน

คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมขอให้ อธิบายว่าเหตุใด ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนในงบการเงิน
ปี 2560 จํานวน 633 ล้ านบาท จึงเพิมขึนมากจากปี 2559 จํานวน 490 ล้ านบาท และการจัดเก็บของบริษัทเป็ นอย่างไร มีระยะเวลา
เฉลียประมาณกีวัน
คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี แจงว่าเวลาลูกหนีการค้ าเพิมขึนยอดขายเพิมขึนโดยทัวไปถ้ าเครดิตยังเหมือนเดิม
ลูกหนีการค้ าเพิมขึนแน่นอน ลูกหนีการค้ าต้ องพิจารณาในรายละเอียดว่าขายอะไรบ้ าง ขายให้ แก่ใคร ถ้ าขายเงินสด ลูกหนีการค้ าไม่
น่าเพิมขึน แต่ถ้าขายให้ แก่คนทีเคยให้ เครดิตอยู่แล้ ว เมือมีการขายเพิม ลูกหนีการค้ าจึงต้ องเพิมขึน

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กลุ ชีแจงเพิมเติมว่าการจัดเก็บหนีการค้ ามีความสัมพันธ์กบั ยอดขายเพราะตามทีได้ เรี ยน
ไปแล้ วว่าเมือประมาณไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ช่วงประมาณปลายปี เป็ นช่วงทียอดขายบริ ษัทสูงมาก ทังในประเทศและต่างประเทศ
ดังนัน ในประเทศเองยอดขายเมือตอนเดือนธันวาคมจะเป็ น new high ประจําปี ของปี 2560 และขณะเดียวกันในเรื องยอดขายที

ประเทศจีนมีการส่งไปในสัปดาห์สุดท้ ายของปี ซึงโดยปกติแล้ ว ประเทศจีนเป็ นลักษณะของการที บริ ษัทจะเป็ น Cash on Delivery
(COD) แต่ปรากฏว่าในช่วงนันลูกค้ าปิ ดทําการเร็วจึงเก็บเงินได้ ประมาณช่วงต้ นปี จึงต้ องพิจารณาด้ วยว่ายอดลูกหนีการค้ าทีเพิมขึน
น่าจะเพิมประมาณร้ อยละ 70 - 80 ได้ ลูกหนีการค้ ากับสินค้ าคงเหลือนีบางทีในการปิ ดงบจึงอาจเกิดขึนสูง
คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมในส่วนของสินค้ าคงเหลือทําไมมันถึงได้ มีจํานวนมาก

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี แจงเพิมเติมว่าในส่วนของสินค้ าคงเหลือโดยหลักคือวัตถุดิบสาหร่ ายทีบอกว่าปี ที
แล้ วมีการจัดการนอกเหนือจากเรื องราคา บริ ษัทมีความกังวลในเรื องปริมาณด้ วยเช่นกัน การทีบริษัทตกลงในเรื องของราคาไปแล้ ว
บริษัทก็ต้องการให้ ได้ ปริมาณตัววัตถุดิบเข้ ามาเพียงพอสําหรับการขายในช่วงไตรมาส 3 ไตรมาส 4 บริษทั จําเป็ นทีจะต้ องเอาเข้ ามาก็
ทําให้ ยอดค่อนข้ างสูง รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ แต่ในตัวสินค้ าสําเร็จรูป ถ้ าคํานวณ innovate day สินค้ าสําเร็จรูป บริษัทจะมีเงือนไขอยู่แค่
ประมาณ 7 – 8 วันเท่านัน เพราะบริษทั เก็บวัตถุดิบคงคลังเฉพาะตลาดในประเทศ
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่าในช่วงตอนนันก็คือนอกจากทีมีข่าวในเรื องสงครามนิวเคลียร์ ทีว่าระหว่างเกาหลีเหนือ
กับสหรัฐอเมริกาก็เลยทําให้ บริษัทจําเป็ นทีจะต้ องนําตัววัตถุดิบเข้ ามาเก็บคงคลังไว้

คุณวสัน ต์ พงษ์ พุท ธมนต์ ผู้ถือ หุ้น สอบถามเพิ มเติมถึงความเสียงในกรณี ทีวัต ถุดิบ คงคลังเสื อมสภาพหรื อไม่
สามารถจําหน่ายได้ และโดยเฉลียบริษัทจัดเก็บลูกหนีการค้ าอย่างไร
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่า บริษัทมันใจว่าวัตถุดิบไม่เสือมค่าอยู่แล้ ว การเก็บวัตถุดิบคงคลังจะมากหรือน้ อยนัน
ราคาเป็ นปั จจัยหนึง อย่างทีคุณจิรพงษ์ได้ อธิบายแล้ วว่าเวลาวัตถุดิบเข้ ามาเมือตอนสินปี ทําให้ ยอดสูง เมือเปรียบเทียบกันถ้ าสินปี ที
แล้ วไม่มีรายการแบบนี ส่วนลูกหนีการค้ านัน บริษทั จัดเก็บตามระยะเวลาปกติ คือประมาณ 30 วัน
คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมในส่วนของลูกหนีการค้ า การจัดเก็บของบริษัทถัวเฉลียอย่างไร

คุณอาทร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะจากคุณวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผลประกอบการปี นีก็เห็นได้ ชัด
ว่าลดลง ส่วนสําคัญส่วนหนึงคือมาจากอัตราแลกเปลียน อีกส่วนหนึงทีน่าสนใจคือต้ นทุนขายแต่คิดเป็ นอัตราร้ อยละต่อยอดขายตก
ลงร้ อยละ 68.4 เพิมขึนจากปี ทีแล้ วทีประมาณร้ อยละ 64-65 เพิมขึนถึงร้ อยละ 3.5 สาเหตุสําคัญทีเพิมขึนเกิดจากอะไร
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่าเกิดจาก (1) ต้ นทุนวัตถุดิบสาหร่ายมีราคาสูงขึนประมาณร้ อยละ 20 (2) ค่าใช้ จ่าย
จากตลาดในประเทศทีสูงขึนเพือสู้กบั คู่แข่งในตลาด (3) ค่าเงิน (4) การลงทุนในการสร้ างตลาดในช่วงแรก
คุณ อาทร เจี ย มเด่ น งาม ผู้รั บมอบฉันทะจากคุณ วิ วัฒ น์ คูส กุ ล ผู้ถื อ หุ้ น สอบถามเพิ มเติ มว่าเหตุผ ลทีทํา ให้
ค่าใช้ จ่ายในการขายสูงขึนมากเมือเทียบเป็ นอัตราส่วนกับของเดิมเกิดจากสาเหตุใด

คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าปี ทีแล้ วตลาดโดยเฉพาะตลาดขนมขบเคียวไม่ค่อยดีมาก ตลาดขนมขบเคียว
ปี ทีแล้ วโตเกื อบติดลบ และส่วนหนึงเพือผดุงความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้ าเพราะบริ ษัทเป็ นอันดับหนึงในธุรกิจประเภทขนมขบเคี ยว

ดังนัน บริ ษัทจึงต้ องให้ ความสําคัญกับลูกค้ า ทําให้ บริษัทมีค่าใช้ จ่ายเพิมเติมในส่วนของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การจัด
กิจกรรมต่างๆ ทีออกมาเพือกระตุ้นตลาดในประเทศ

คุณอาทร เจี ยมเด่น งาม ผู้รั บมอบฉัน ทะจากคุณวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิมเติมว่าในงบแสดงฐานะ
การเงินเงินลงทุนในบริษัทย่อยในหมายเหตุ 13 คือบริษัทไปซือบริษัทซึงประกอบธุรกิจเกียวกับขนมขบเคียว ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประมาณ 2 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐโดยทีผลประกอบการของบริ ษัทย่อยทีมารวมอยู่ในนี ขาดทุน 5.5 ล้ านบาท ขนมขบเคียวของบริ ษัท
ดังกล่าว มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกาเท่าใด ทีไปซือด้ วยค่าความนิยมตัง 40 กว่าล้ านบาท
คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กลุ ชีแจงว่าบริษทั ลงทุนซือในมูลค่า 2.1 ล้ านดอลล่าร์ แต่ว่ามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าอาคาร
เครื องจักรต่างๆ มีมูลค่าอยู่ทีประมาณ 1.8 – 2 ล้ านดอลล่าร์ แสดงว่าบริ ษัทมีค่าความนิยมประมาณ 2 – 3 แสนดอลลาร์ สหรัฐ ไม่
อยากให้ เทียบกับตัวทุนเรียกชําระ 3.1 ล้ านบาท ในส่วนของตลาดนัน สาหร่ายทีโรงงานทําเป็ นสาหร่ายอบคือไปขายให้ กบั เจ้ าทีอยู่ใน
ตลาดพวกอาเซียน ไม่มีตวั เลขส่วนแบ่งการตลาดชัดเจน ทราบแต่เพียงว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของสาหร่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา
ทังหมดในปี ทีผ่านมา มีอยู่ประมาณ 150 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ
เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคําถามใดๆ เพิมเติม ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ทีประชุมได้ พิจารณาลงมติ

มติท ประชุ
ี
ม
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติเป็ นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิงบการเงิน
สําหรับปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 ซึงได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับ รองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษทั แล้ วด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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1,126,402,435 เสียง คิดเป็นร้ อยละ
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0

เสียง คิดเป็นร้ อยละ

0
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พิจ ารณาอนุม ัตจิ ัด สรรเงิน กําไรสุท ธิป ระจําปี 2560 เพือจ่ ายเงิน ปั น ผลให้ผู้ถ ือ หุ้น

100.0000
0.0000

-

0.0000

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแก้ ไขเพิมเติม) มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ
45 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจํา ปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทังสิน 345,000,000 บาท และมีทุนสํารองตามกฎหมายเป็ น
จํานวน 34,500,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ซึงครบตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว ดังน้ั น
บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติมอีก

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการ
แก้ ไขเพิมเติม) และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 44 กําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกําไร และจ่ายเงินปั นผลประจําปี ทังนี
คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครังคราว เมือเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไร สมควรพอทีจะทําเช่นนัน
และรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
นอกจากนี บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ตํากว่าอัต ราร้ อยละ 40 ของกําไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอืน (ถ้ ามี)แต่ในกรณีทีมีความจําเป็ นหรือมีเหตุการณ์ทีไม่
ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลียนแปลงการจ่ายเงินปั นผลในช่วงนันๆ ตามความเหมาะสมได้

จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2560 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 578,909,620 บาท ดังนัน บริษัทจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สุทธิ เป็ นจํานวนเงิน 469,200,000 บาท คิดเป็ นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 81 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั
ทังนีบริษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเมือวันที 13 กันยายน 2560 เป็ นจํานวนเงิน 234,600,000
บาท คิดเป็ นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายนีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทรวมเป็ นเงิน 234,600,000
บาท คิดเป็ นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท
เมือพิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายเงินปั นผลสําหรับ ปี 2559 ทีผ่านมา บริ ษัทได้ จ่ายเงิน ปั นผลจํานวนทังสิน
676,200,000 บาท คิดเป็ นอัตราหุ้นละ 0.49 บาท (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ)

ทังนีบริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ ายสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกําหนดรายชือผู้มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันอังคารที 13 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยบริษทั
มีกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ที 4 พฤษภาคม 2561
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม

เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคําถามใดๆ เพิมเติม ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ทีประชุมได้ พิจารณาลงมติ

มติท ประชุ
ี
ม
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว และลงมติเป็ นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิไม่จดั สรร
เงินกําไรสุทธิประจํ าปี 2560 เพื อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนืองจากบริ ษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแล้ ว และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
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พิจ ารณาเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ

-

0.0000

นายชัยยงค์ รัตนเจริ ญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแจงว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแก้ ไขเพิมเติม) มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 15 กําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด และกรรมการทีจะต้ องออกจาก
ตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนาน
ทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระนันอาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 มีก รรมการที ต้ องออกจากตํ าแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน จาก
จํานวนกรรมการทังหมด 8 ท่าน ซึงเท่ากับอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด คือ
ชือ

1. นายอิทธิพทั ธ์

พีระเดชาพันธ์

3. นางวณี

ทัศนมณเฑียร

2. นายณัชชัชพงศ์

พีระเดชาพันธ์

ตําแหน่ง

กรรมการ/ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ

กรรมการอิ ส ระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชือบุคคลเพือรับคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
ได้ ในระหว่างวันที 4 ตุลาคม 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลอืนใดเข้ ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการใน
ครังนี

เนืองจากกรรมการทัง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามนโยบายของบริ ษัท ซึงสอดคล้ องและเท่ากับหลัก เกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (และที แก้ ไขเพิมเติม) และหลักเกณฑ์ของสํ านัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวัติการทํางานทีดี และมีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล รวมทังมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติทีดีต่อองค์กร สามารถอุทิศ
เวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริ ษัท ทังนี กรรมการรายเดิมทัง 3 คนข้ างต้ น ไม่ได้ ดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
สํ า หรั บ ผู้ทีจะดํ า รงตํ า แหน่งเป็ น กรรมการอิสระก็เป็ นผู้ที มีคุณ สมบัติค วามเป็ น กรรมการอิส ระครบถ้ วนตาม
ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป

ตามหลัก เกณฑ์ทีเกี ยวข้ อง คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรนําเสนอต่อที ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 เพื อพิจารณา
เลือกตังกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระท้ั ง 3 ท่าน ข้ างต้ นกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
ทังนี กรรมการรายเดิมทัง 3 ท่านข้ างต้ น ไม่ได้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอืนที อาจทําให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษัท สําหรับประวัติ และความเชียวชาญของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ ระยะเวลาทีเคยดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการ ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ทีผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้นในบริ ษัท ข้ อมูล
การดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ ห ารในบริ ษัทอืน รวมทังข้ อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้ รับเสนอชือนัน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย
ลําดับที 3
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม

เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคําถามใดๆ ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ทีประชุมได้ พิจารณาลงมติ

มติท ประชุ
ี
ม
ที ประชุม พิจารณาแล้ ว และลงมติ ด้วยเสีย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสี ย งลงคะแนนอนุมัติ
เลือกตัง นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ และนางวณี ทัศนมณเฑียร กรรมการทีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกหนึงวาระโดยมีรายละเอียดดังนี
1.

นายอิท ธิพ ัท ธ์ พีร ะเดชาพัน ธ์
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

2.

บัตรเสีย

นายณัช ชัช พงศ์ พีร ะเดชาพัน ธ์
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

1,091,403,949 เสียง คิดเป็นร้ อยละ

96.8976

60,800 เสียง คิดเป็นร้ อยละ

-

34,942,886
0

เสียง คิดเป็นร้ อยละ

3.1023

เสียง คิดเป็นร้ อยละ

0.0000

1,091,402,749 เสียง คิดเป็นร้ อยละ

96.9036

132,001 เสียง คิดเป็นร้ อยละ

-

34,872,885
0

เสียง คิดเป็นร้ อยละ
เสียง คิดเป็นร้ อยละ

3.0963

0.0000

3.

นางวณี ทัศ นมณเฑีย ร
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที 6

บัตรเสีย

1,091,402,749 เสียง คิดเป็นร้ อยละ

96.8985

72,001 เสียง คิดเป็นร้ อยละ

-

34,932,885
0

เสียง คิดเป็นร้ อยละ
เสียง คิดเป็นร้ อยละ

พิจ ารณาอนุม ัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2561

3.1014

0.0000

ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอวาระนีต่อที
ประชุม เพือพิจารณา

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแจงต่อทีประชุมว่าตามมาตรา 90
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ได้ กําหนดห้ ามมิให้ จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใด
ให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริษทั และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 16 ได้ กําหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ป แบบ ของเงิน รางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื นนัน ตาม
ข้ อบังคับหรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นครัง
คราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้ ได้ รับเบียเลียง และสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท

ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากลันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที สอดคล้ องกับภาระหน้ าที และความ
รับผิดชอบทีได้ รับมอบหมาย ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัต รา ค่าตอบแทน จาก
ธุรกิจทีมีขนาดใกล้ เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจําปี 2561 โดยมี รายละเอียดดังนี
1.

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี

ค่ าตอบแทน
(บาท/เดือ น/คน)
1. ประธานกรรมการบริษัท
2. กรรมการอิสระ
3. กรรมการและกรรมการบริหาร

ปี 2561
(ปี ทีเสนอ)
60,000
30,000
80,000

ปี 2560
60,000
30,000
80,000

เพิม/ ลด
-

บริษัทเห็นสมควรกําหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฎิบตั ิงาน ประจําปี 2560 ให้ แก่กรรมการบริษัท เป็ น
จํานวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ทังนี เมือเปรี ยบเทียบกับ
โบนัสจากผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการประจําปี 2559 เป็ น จํานวนรวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี (ลดลง 150,000 บาท)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 420,000 บาทต่อปี โดยมี
รายละเอียดดังนี

ค่ าตอบแทน
(บาท/เดือ น/คน)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ

ปี 2561
(ปี ทีเสนอ)
15,000
10,000

ปี 2560

ปี 2561 (ปี ทีเสนอ)
10,000

ปี 2560
10,000

10,000
5,000

เพิม/ ลด
5,000
5,000

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ รับเบียประชุมเป็ นรายครัง โดยมีรายละเอียดดังนี
ค่ าตอบแทน (บาท/ครั ง/คน)
1. ประธานกรรมก ารส รรห าแ ล ะ
กําหนดค่าตอบแทน
2. ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห าแ ล ะ กํ า ห น ด
ค่าตอบแทน

8,000

8,000

เพิม/ ลด
-

หมายเหตุ สําหรับกรรมการทีเป็ นพนักงานของบริ ษัทจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี เนื องจากได้ รับ
ผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและโบนัสแล้ ว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทรวมถึงอนุมตั ิการกําหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสประจําปี 2560 ให้ แก่กรรมการบริษัท ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
จากนัน ประธานฯ ได้ เปิดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม

คุณประสิทธิ ซือสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเหตุผลเรืองค่ากรรมการตรวจสอบทีเพิมขึน

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่าเนืองจากคณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทน เมือพิจารณาเห็นว่าผู้ถือหุ้นใหญ่

มีความเห็นว่าควรจะเพิมค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการส่วนรวมก็เห็นว่า เนืองจากปี ทีแล้ วเห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบทํางาน
เยอะและทีกําหนดเดิมเห็นว่าควรจะปรับตัวเลขซึงเพิมขึนไม่มากให้ สมนําสมเนือกับทีทํางานหนัก
เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคําถามใดๆ เพิมเติม ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ทีประชุมได้ พิจารณาลงมติ

มติท ประชุ
ี
ม
ทีประชุมพิจารณาแล้ วและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุม ด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

1,126,405,935 เสียง คิดเป็นร้ อยละ

งดออกเสียง

เสียง คิดเป็นร้ อยละ

0

เสียง คิดเป็นร้ อยละ

1,200

บัตรเสีย

วาระที 7

500

99.9998

เสียง คิดเป็นร้ อยละ

อนุม ัต แิ ต่ งตังผู้ส อบบัญชีแ ละกําหนดค่ าสอบบัญ ชีป ระจําปี 2561

0.0000

0.0001

0.0000

ประธานฯ ขอให้ คุณวณี ทัศนมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอวาระนีต่อทีประชุมเพือพิจารณา

คุณ วณี ทัศ นมณเฑี ย ร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้ งต่ อที ประชุมว่า เพื อให้ เป็ น ไปตามมาตรา 120 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ .ศ.2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไ ขเพิมเติม) และข้ อบังคับ ข้ อ 42 ทีกําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการดําเนินงานในปี 2560 ทีผ่านมาถึง คุณสมบัติและประสบการณ์
การทํางานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จากการพิจารณาเห็นว่าบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชี
ทีมีค วามเป็ น อิส ระ มีม าตรฐานการทํางานที ดี มีความเชี ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังปฏิบ ัติห น้ าที ได้ เป็ นอย่ างดี ตลอดมา
นอกจากนีเมือพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีค่าสอบบัญชีทีมีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณา แต่งตังผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ
อนุมตั ิค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี
1)

แต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท เถ้ าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์ เก็ตติง จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2561
นางสาววิสสุตา
นางสาวสุมาลี

จริยธนากร

รี วราบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3853 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3970 หรือ

นางพูนนารถ

2)

3)

เผ่าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5238

แห่งบริ ษั ท สํ า นัก งาน อีว าย จํ ากัด โดยเป็ น ผู้สอบบัญชีที มีคุณ สมบัติส อดคล้ องกับ ประกาศคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี บริษัททีเป็ นสํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบ
บัญชีตามรายชือทีเสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริ ษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้บริหาร/บริษัทย่อย/
หรื อผู้ทีเกี ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ า ที อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ข้ อ มูล ผู้ส อบบัญ ชี ทีได้ รับ การเสนอชื อประจํ า ปี 2561 ได้ จัด ส่งให้ กับ ผู้ถื อหุ้น ทุกรายพร้ อมหนังสื อ นัด ประชุม
ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4

อนุมตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทและงบการเงิน
รวม เป็ นเงินจํานวน 2,020,000 บาท (สองล้ านสองหมืนบาท) เพิมขึน 230,000 บาท (สองแสนสามหมืนบาท) คิด
เป็ น สัดส่ว นร้ อยละ 12.8 เมื อเที ยบกับค่าสอบบัญ ชี ปีที ผ่ านมา โดยค่ าใช้ จ่ายที เพิมขึนมี ส าเหตุหลักจากการ
ตรวจสอบเพื อจัดทํ างบการเงินรวมในส่วนของบริ ษัท Taokaenoi USA Inc. โดยเป็ น Transaction ที เกิดขึ นใน
ต่างประเทศ ทังนีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้ นไม่รวมค่าบริการอืน ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทําเอกสาร เป็ น
ต้ น
รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2561 ของบริ ษัทย่อย เป็ นเงินจํานวน 1,070,000 บาท (หนึงล้ านเจ็ด
หมืนบาท) เพิมขึน 120,000 บาท (หนึงแสนสองหมืนบาท) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12.6 เมือเทียบกับค่าสอบบัญชี
ปี ทีผ่านมาโดยบริ ษัทย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึนมีสาเหตุหลักจากปริ มาณงานที
เพิมขึนสัมพันธ์กบั การเปิ ดสาขาเพิมขึน ทังนีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริการอืน ๆ เช่น ค่า
เดินทาง ค่าจัดทําเอกสาร เป็ นต้ น

ค่ าสอบบัญชี (บาท)
ปี 2561 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2560
เพิม/ ลด
2,020,000
1. บมจ. เถ้ าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ต
1,790,000
230,000
ติง
1,070,000
2. บริษัทย่อย*
950,000
120,000
3,090,000
รวม
2,740,000
350,000
* บริษัทย่อย ประกอบด้ วย บริษัท เถ้ าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากัด บริษัท เอ็นซีพี เทรด ดิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
และบริษัท เถ้ าแก่น้อยน้ อยแคร์ จํากัด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง ผู้ส อบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อี
วาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงมีรายชือดังต่อไปนี
1. นางสาววิสสุตา

จริยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3853 หรือ

2. นางสาวสุมาลี
3. นางพูนนารถ

รี วราบัณฑิต
เผ่าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3970 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5238

จากนัน ประธานฯ ได้ เปิดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม

คุณชูธนา ติยภูมิ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าค่าใช้ จ่ายทีบริษัทตังสําหรับค่าสอบบัญชีเพิมขึนมาร้ อยละ 10 ปริ มาณงาน
ไม่น่าจะเพิมมากมายนัก แต่การเพิมในเรืองค่าใช้ จ่ายสิงเหล่านีดูเหมือนจํานวนเงินไม่มาก แต่มีสาระสําคัญในแง่ของการพิจารณาใน
การดําเนินกิจการของบริษทั เรืองความจําเป็ นในการใช้ จ่าย

คุณวณี ทัศ นมณเฑีย ร ชี แจงว่า ในส่ว นของค่าสอบบัญชี เพิมขึนจากปี ทีแล้ วประมาณร้ อยละ 12 ในปี 2561
โรงงานที นิคมอุตสาหกรรมโรจนะจะเริ มประกอบการมีรายได้ เพิมขึน ทีโรงงานได้ รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษี อากร (Board of
Investment: BOI) คือได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล จากการส่งออก การทําบัญชีจะต้ องแยกทํางบการเงินเป็ นสองส่วนคือส่วนที
ได้ รับยกเว้ นภาษี และส่วนทีไม่ได้ รับยกเว้ นภาษี นอกจากนีการตรวจนับสินค้ าก็ต้องแยกกันตรวจนับ ปริ มาณงานก็จะเพิมขึนอีก
ประการหนึง โดยทัวไปค่าสอบบัญชีส่วนมากจะเพิมขึนทุกๆ ปี เนืองจากต้ นทุนพนักงานมีการเพิมเงินเดือนขึน เงินเดือนของผู้ว่าจ้ าง
ของสํานักงานสอบบัญชีจะมีการปรับอัตราเงินเดือน เพราะฉะนันก็จะขึนค่าตอบแทนทุกปี ๆ แต่ปีนีปริมาณงานเพิมขึนเมือเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันจึงมีความเหมาะสม

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชี แจงว่าโดยทัวไปจะขึนเกือบทุก ปี ยกเว้ นอย่างทีท่านถามหากธุรกรรมลดน้ อยลงหรื อไม่มี
เหตุผลก็ จะต่อรองเป็ นปกติซึงก็ต่อรองกัน ทุก ปี แต่ปีนีต้ องเรี ยนว่า ที ผ่านมาอย่างปี ทีแล้ วยอดขายเพิมขึน ปี นีกิจกรรมทีเขาต้ อง
ตรวจสอบมีมากขึน กรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่ได้ มากมาย และมีความสมเหตุสมผล
คุณวณี ทัศนมณเฑียร ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี หน้ าจะเป็ นเงิน 1,070,000 บาท

เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคําถามใดๆ เพิมเติมประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ทีประชุมได้ พิจารณา ลงมติ

มติท ประชุ
ี
ม
ที ประชุม พิจ ารณาแล้ ว และลงมติด้วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้น ซึงมาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ตามทีเสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

1,126,404,935

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

1,200

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,500
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

0.0000

วาระที 8

เรื องอืนๆ (ถ้ ามี)

บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ถือู หุ้นรายย่อยได้ ใช้ สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า เพือส่งเสริมการ
ปฏิบตั ิตาม หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมทังเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 โดยดําเนินการได้ ตังแต่วันที 4 ตุลาคม 2560 จนถึงวัน ที 30 ธัน วาคม 2560 โดยบริ ษัท ได้ เผยแพร่
หลักเกณฑ์ใน เว็บไซต์ของบริ ษัทที และแจ้ งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
อนึง วันกํ าหนดรายชื อผู้ถือหุ้น ที มีสิท ธิ เข้ า ร่ วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 และมีสิทธิรับเงิน ปั น ผล
(Record Date) คือ วันที 13 มีนาคม 2561 (ทังนีการให้ สิทธิรับเงินปั นผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้ องรอการ
อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น)
ในการนีประธานฯ ได้ เปิดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม

คุณสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าปี ทีแล้ วลงทุนทีประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการกระจายสินค้ า
นัน จะมุ่งเน้ นทีมลรัฐใดเป็นหลัก กลุ่มลูกค้ าเป็ นประเภทใด เป็ นชาวเอเชียหรื อชาวอเมริกนั หรื อชาวเม็กซิกนั หรื อกลุ่มคนรักสุขภาพ
คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าถ้ ามองภาพตลาดของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2
ตลาด (1) Oriental Market คือตลาดทีเป็ นชาวเอเชียเป็ นส่วนใหญ่ บริษทั มียอดส่งออกปี หนึงไม่ตํากว่า 100 ล้ านบาท ถ้ าไปทีประเทศ
สหรัฐอเมริ กาจะเห็นร้ านขายของชําทีเป็ นผู้ขายของนําเข้ าจากเอเชีย มีหลายตลาด เช่น ตลาดประเทศจีน ตลาดประเทศเวียดนาม
ตลาดประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และตลาดประเทศไทยซึงมีจํานวนมาก สินค้ าทีบริ ษัทส่งออก ยอดขายมักจะมาจากกลุ่มนี ซึงในตลาดนี
บริษัทพิจารณาแล้ วว่ามีแนวโน้ มทีจะเติบโตได้ อีก เพียงแต่ว่าบริ ษัทต้ องมีการกระจายสินค้ ามากขึน โดยบริษัททีจะช่วยเจาะตลาด
Oriental Market คือ Taokaenoi USA Inc. ทีไปเปิ ดบริษัทและซือโรงงานทีประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทั นีก็จะช่วยทําตลาดมากขึนใน
มลรัฐอืนๆ ปั จจุบนั ขายหลักๆ อยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ ก (2) Mainstream Marketing ซึงจะเป็ นตลาดของคนผิวขาวเป็ น
ส่วนใหญ่ ร้ านค้ า เช่น Walmart, Walgreens หรื อ Whole Foods Market ทีมันมีหลายพันสาขาในประเทศสหรัฐอเมริ ก า จะมีการ
สร้ างแบรนด์ใหม่เข้ าไปในตลาดเหล่านี เพือกระจายสินค้ าและสร้ างแบรนด์กบั คนกลุ่มนีโดยเฉพาะ โดยอาจจะไม่ใช่แบรนด์เถ้ าแก่
น้ อย ปั จจุบนั บริษัทคิดชือแบรนด์ออกมาแล้ ว และกําลังดําเนินการในส่วนของสินค้ า คาดว่าภายในสินปี นีบริษัทจะเริมทําตลาดกลุ่มนี
บางช่องทางอาจจะทํ าในร้ านค้ าหลักๆ ก่อน เพราะตลาดเหล่ านี มีหลายพันสาขา กํ าลังผลิต โรงงานเต็ม ที ปี ห นึงคาดว่าน่า จะได้
ประมาณ 20 ล้ านคอลลาร์สหรัฐ กําลังผลิตน้ อยเมือเทียบกับตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาทีใหญ่มาก จึงคงต้ องเลือกกลุ่มลูกค้ าหลัก
ก่อนเพือเจาะตลาด

ในส่วนของตลาดเอเชีย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปั จจุบนั บริษัทอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาประมาณ 8 – 9
ปี แล้ ว อย่างในประเทศสิงคโปร์ ประมาณ 10 กว่าปี แล้ ว ตังแต่เริ มทําบริษัทแรกๆ ก็มีการส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ จะเห็นสินค้ าของ
บริษัทอยู่ในร้ านค้ าสะดวกซือ เช่น CVS (Convenience Value and Service) ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้ านขายของ
ชํา ร้ านโชห่วย เพราะบริษทั สามารถเจาะตลาดได้ ลกึ ในประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ บริษทั น่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ

หนึงอยู่แล้ ว ส่วนในประเทศอินโดนีเซีย กับประเทศเพือนบ้ านอย่างฟิ ลิปปิ นส์ บริ ษัทคงต้ องพยายามกระจายสินค้ ามากขึน และต้ อง
หาหุ้นส่วน (Partner) ทีมีกระจายสินค้ าทีมากขึนต่อ เข้ าใจว่ายังมีโอกาสทางการตลาดในประเทศอินโดนีเซียกับฟิ ลิปปิ นส์ เพราะ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์มียอดขายสาหร่ายส่งออกไปน้ อยทีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาประเทศเวียดนามยอดขายเติบโตค่อนข้ างดี
3 ปี ทีผ่านมาเติบโตขึนทุกปี ตามภาวะเศรษฐกิจ การบริโภค ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) CVS (Convenience Value and
Service) ในประเทศเวียดนามโตขึน หลายบริษัทในเมืองไทยก็ไปลงทุนธุรกิจค้ าปลีกในประเทศเวียดนามเป็ นจํานวนมากคาดว่า
ประเทศเวียดนามในอนาคตธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) น่าจะเป็ นหลักอีก 10 ปี ข้างหน้ า มองว่าจะเติบโตขึนมาก และ
สินค้ าของบริ ษัทก็เป็ น กลุ่มสินค้ าทีธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ต้องการอยู่แล้ วจึงมีแนวโน้ มจะเติบโตตามตลาดธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade)
คุณสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมว่าในส่วนของสินค้ าทีอาจจะไม่ใช้ แบรนด์เถ้ าแก่น้อยในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาจะเข้ าไปตีตลาดเพือสุขภาพใช่หรื อไม่ เนืองจากตลาดเพือสุขภาพทางประเทศสหรัฐอเมริ กาอาจจะให้ ความสําคัญกับ
เรื องความเค็มหรื อนํามัน
คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าตลาดทีประเทศสหรัฐอเมริ กา ตลาดขนมขบเคียว (snack) แบ่งออกเป็ น 3
ตลาด ตลาดแรกก็คือ fun for you คือผู้บริโภครับประทานเพือความอร่อย เช่น มันฝรัง ขนมขึนรูปต่างๆ มูลค่าตลาดส่วนนีจะมีจํานวน
มากสุด เพราะตลาดใหญ่และกระจายทัวประเทศสหรัฐอเมริก า ตลาดต่อมา good for you เพือสุขภาพ เช่น มีส่วนผสมของธัญพืช
และตลาดสุดท้ ายคือ better for you จะเพือสุขภาพมากๆ รสชาติก็จะลดลง บริ ษัทมองว่าสาหร่ ายเข้ าถึงได้ ทุก ตลาด อยู่ทีบริษัทจะ
เริ มจากตลาดไหน ส่วนทีจะเริมดําเนินการจากตลาดไหน บริษัทอยรหว่างจัดทําแผนกลยุทธ์

คุณสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมว่า (1) ราคาสาหร่ายทีเพิมขึนมาร้ อยละ 20 แต่ปีนีลดลงมาร้ อย
ละ 10 ในปลายปี จนถึงปี หน้ ามีโอกาสทีราคาสาหร่ายจะลดมาถึงร้ อยละ 20 หรื อไม่ (2) โรงงานทีประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้ องมี งบ
ปรับปรุ งเครื องจักร มีการทําการตลาดในปี นีประมาณเท่าไร ตามทีผู้บริ หารได้ วางแผนไว้ (3) การทีบริ ษัทไปลงทุนร่วมกับประเทศ
ญีปุ่ น อยากทราบว่าบริษัทจะทําอะไรกับบริษัทนี และมีการร่วมมือกันอย่างไร

คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าเรื องราคาสาหร่ายก่อนปี ทีแล้ วขึนมาร้ อยละ 20 ปี นีลดลงมาเหลือประมาณ
ร้ อยละ 10 หากถามว่าปี หน้ าจะเป็ นอย่างไร ก็คงไม่สามารถตอบได้ เนืองจากบริษัทไม่มีทางทราบได้ ว่าธรรมชาติจะเป็ นอย่างไร ที
ทราบคือบริ ษัทต้ องป้องกันความเสียง คือปี นีเมือต้ นทุนถูกลง แต่อุปสงค์ยงั ไม่ลด ทีต้ นทุนถูกลงเพราะทีประเทศจีนมีผลผลิตมากขึน
กว่าปี ทีแล้ วประมาณร้ อยละ 100 จึงทําให้ มีอุปทานมากขึน เพราะปั ญหาทีแท้ จริ ง ราคาสาหร่ ายเพิมขึนร้ อยละ 20 เกิดจากปี ก่อน
ประเทศจีนผลิตสาหร่ายได้ น้อยกว่าครึง ทําให้ เกิดการขาดอุปทาน แต่ปีนีผลิตได้ เป็ นจํานวนมาก เพราะฉะนันเมือผลผลิตกลับมาเป็ น
ปกติราคาจึงลง แต่การบริโภคสาหร่ายนันมากขึนทุกปี แปลว่าธุรกิจสาหร่ายค่อนข้ างมันคง อย่างไรก็ตาม หากปี นีราคาถูก สิงทีบริษทั
จะสามารถทําได้ คือเก็บวัตถุดิบคงคลังมากขึนกว่าปี ก่อน สิงทีบริษัททําคือการวางแผนการเก็บวัตถุดิบคงคลังไปจนถึงเดือน 9 ของปี
หน้ า หมายถึงว่าแม้ ราคาของสาหร่ ายในปี หน้ าจะผันผวน บริษัทจะยังคงมีต้นทุนเดิมของต้ นทุนราคาปี นีใช้ ถึงเดือน 9 เพือป้องกัน
ราคาผันผวนในปี หน้ า หากบริษัทมีวตั ถุดิบในคลังสินค้ าจํานวนมาก บริษัทก็จะมีอํานาจหรื อมีเวลาต่อรองกับผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบได้ เป็ น
กลยุทธ์ในการซือวัตถุดิบ

ในส่วนของค่าใช้ จ่ายเกียวกับการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา คาดว่าปี นีไม่ได้ มีงบการตลาดมาก เนืองจากการ
ปรั บปรุ งโรงงานเพื อที จะให้ ได้ ม าตรฐานตามความต้ องการของธุรกิจค้ าปลี กสมัย ใหม่ ลูกค้ าต่างๆ หรื อลูกค้ าหลัก ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยรวมจะเป็ นเรื องของการปรับปรุงการดําเนินงาน การจ้ างคนเพิม และหน่วยงานขายในการเจาะตลาดเพิม หากมี
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการตลาดก็น่าจะเป็ นงานเทศกาลต่างๆ การแจกสินค้ าตัวอย่างซึงไม่น่าจะเป็ นสาเหตุสําคัญ

สุดท้ ายการร่ วมลงทุนกับประเทศญีปุ่ น เนืองจากบริษัทมีนโยบายทีจะทําสินค้ าใหม่ บริษัทมองว่าการทีจะขยาย
ไปในช่องทางเดิมทีมีอยู่แล้ วให้ มีประโยชน์มากขึนจะช่วยให้ บริษัทเติบโต มีห้ นุ ส่วน (Partner) คนหนึงทีประเทศญีปุ่ น เป็ นผู้เชียวชาญ
ด้ านสินค้ าทีทําขนมขบเคียวที เกียวกับของทะเล โดยสินค้ าอันดับหนึงของเขาคือปลาหมึก บริษัทมองว่าจะร่ วมกับบริ ษัทนีเอา knowhow มาเปิ ดกิจการร่ วมค้ า (Joint Venture) ในเมืองเพือผลิตสินค้ าทีเป็ นของกินเล่นทีเกียวกับอาหารทะเล โดยรูปแบบการขายจะใช้
รูปแบบทีบริษัทมีอยู่ ช่องทางทีบริษัทมีอยู่ทงในและต่
ั
างประเทศ ส่วนสินค้ าจะเป็ นอะไร ขอแจ้ งในคราวหน้ าเนืองจากยังไม่ออก แต่
เป็ นประเภทเกียวกับอาหารทะเล

คุณภานุว ัฒน์ แซ่ยันต์วัตน์ ผู้ถื อหุ้นมีข้ อเสนอแนะว่า ในปี นีและปี ต่อๆ ไป ขอให้ บริ ษัทพิจ ารณาในเรื องอัตรา
แลกเปลียนให้ มากขึน เท่าทีทราบบริ ษัทมีบญ
ั ชีดอลลาร์ สหรัฐ ในการส่งออก (Export) ออกไปแล้ วนําเข้ า (Import) นําเงินส่วนนีไป
ชําระ บริษัทซือสินค้ าส่วนใหญ่จากประเทศจีนกับประเทศญีปุ่ น เหตุใดจึงไม่ลองพิจารณาเรืองเงินหยวน
คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าบริษัทซือสินค้ าจากประเทศเกาหลีมากกว่า ไม่ใช่จากประเทศจีน แต่ส่งออก
ไปประเทศจีนมาก จริงๆ วัตถุดิบในปั จจุบนั โดยหลักอยู่ทีประเทศเกาหลี เพียงแต่ประเทศจีนมีส่วนทีทําให้ ราคาผันผวน และมีการ
เปลียนแปลง
คุณประสิทธิ ซือสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าทางบริษัทหรื อทางผู้บริหาร มีแผนทีจะไปซือผู้ผลิตสาหร่ายหรือไม่
ส่ ว นตั ว มองว่ า เป้ า หมายบริ ษั ท ต้ องการเป็ น หมื นล้ าน บริ ษั ท มี แ ผนจะใช้ สิ น ค้ าอื นๆ ด้ วย เช่ น มายเวย์ (My Whey) หรื อ
การร่วมลงทุนกับประเทศญีปุ่ นทีทําให้ ยอดขายของบริ ษัทไปถึงเป้าหมายหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวค่อนข้ างกังวล เมือสาหร่ าย
เป็ นวัตถุดิบหลักของบริษัท แต่กลับไม่สามารถควบคุมได้ จึงอยากสอบถามว่าเป็ นไปได้ หรือไม่ หากบริษัทจะร่วมลงทุนหรือซือบริษัท
ทีผลิตสาหร่ายเพิมเติม อาจจะไม่ต้องครอบคลุมปริ มาณสินค้ าหรื อสาหร่ายทีบริ ษัทใช้ ทงหมด
ั
แต่อาจจะเพียงพอหรื อใกล้ เคีย งกับ
โรงงานของบริษัท

คุณ อิท ธิ พัท ธ์ พี ระเดชาพัน ธ์ ชี แจงว่ าประเด็ น นี ทางผู้ บริ ห ารคณะกรรมการเคยพิจ ารณาและมี ข้อ ดี ข้ อ เสี ย
พอสมควร แต่เมือพิจารณาแล้ วพบว่าไม่ค้ มุ ค่าทีจะไปร่วมลงทุน (joint venture) อย่างไรก็ตาม บริษทั พยายามขยายหรื อบริษัทแหล่ง
ของสาหร่ายอืน เป็ นการกระจายความเสียงอย่างหนึง ส่วนเรื องการลงทุนเคยพิจารณา
คุณประสิทธิ ซือสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเกียวกับเรื องอัตรากําไรทีได้ ให้ สัมภาษณ์กับสือมวลชนว่า ปี 2561
ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ทีกล่าวว่าต้ นทุนยังสูงอยู่ และภาพรวมทังปี กําไรปี 2561 ทีบริษัทคาดการณ์ไว้ ว่าน่าจะเติบโตดีกว่าปี ทีแล้ ว
หรือว่ายังคงคงที

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่า เมือครู่ นีคุณอิทธิพัทธ์ได้ ชีแจงว่าแนวโน้ มน่าจะดีกว่าปี ทีแล้ ว เพียงแต่รายละเอียด
เข้ าใจว่าเดือนหน้ าคงมีการประชุมและเปิ ดเผยเรื องนีให้ ทราบ แต่อยากเรียนว่า ถ้ ายอดขายสูงขึนเรือยๆ แล้ วขยายธุรกิจไปสินค้ าอืนๆ
เพือให้ ยอดขายเพิมขึน มีความเป็ นไปได้ ว่าอัตราสุทธิอาจจะลดลงกว่าเดิม แต่กําไรต่อหุ้นจะดีขึน เพราะยอดขายเพิมขึน พิจารณา
จากสินค้ าแต่ละตัวทีบริษทั จะขยายในอนาคตก็คงจะสะท้ อนในส่วนนัน ถ้ าคุณขยายสินค้ าใหม่ เพือทีจะใช้ ประสิทธิภาพ คุณก็จะไม่มี
ค่าใช้ จ่ายเพิมขึน แต่สามารถขายได้ มากขึน แต่สินค้ าใหม่อาจจะได้ กําไรขันต้ นตํากว่า แต่ตัวเงิน ตัวเงินกํ าไรโดยรวมจะดีขนึ เมือ
จํานวนหุ้นไม่เพิม หุ้นก็ต้องดีขึน เหล่านีบริษัทต้ องพิจารณาเพือผู้ถือหุ้น ไม่ใช่ไปขยายแล้ วก็ทําให้ กําไรต่อหุ้นตํามา ทุนก็ไม่เพิมแล้ วไม่
จ่ายปันผล ลดลงกว่าเดิม นันไม่ใช่หลักการบริหารทีถูกต้ อง
คุณนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าสินค้ าคงเหลือ จากทีพิจารณาการตังสํารองสินค้ าคงเหลือ ปรากฏว่าหลักอยู่ที
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ ไม่ทราบสาเหตุว่าส่วนนีเป็ นโครงสร้ างปกติของสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทหรือไม่ และจะมีวิธีการบริหารส่วนนี
อย่างไรทีจะทําให้ การตังสํารองสินค้ าคงเหลือนีลดลง

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กลุ ชีแจงว่าในส่วนของการตังสํารอง ถ้ าถามว่าตัวสินค้ าสําเร็จรูป บริษทั ไม่ได้ มีการเก็บคง
คลังไว้ ส่วนจํานวนวันในเรื องของตัวสินค้ ามุนเวียน ถ้ าเป็ นสินค้ าสําเร็จรูปจะอยู่ทีประมาณ 7 – 8 วัน ซึงเป็ นคลังสินค้ าสําหรับตลาด
ในประเทศ แต่ ตลาดต่ างประเทศจะไม่ มี ค ลัง สิน ค้ า ในเรื องของบรรจุภัณ ฑ์ นัน จากการที บริ ษัท เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข นมขบเคี ยว
การที บริ ษั ท จํ า เป็ นจะต้ องออกรสชาติ ที หลากหลายเพื อที จะกระตุ้ นตลาดนั นมี ค วามจํ า เป็ น เช่ น การออกสาหร่ า ย
รสชีส สาหร่ายรสทุเรี ยน เป็ นต้ น เพือทีจะมากระตุ้นตลาด ในขณะเดียวกันการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์ ก็เป็ นเรื องหนึงทีทางทีมบริหารตัง
เป้าไว้ เพราะในบางครังเรื องของ (Minimum Order Quantity: MOQ) หรื อระดับการสังซือขันตํ าก็เป็ นสิงหนึงทีมากดดันเรื องต้ นทุน
เวลาออกสินค้ าใหม่ โดยส่วนใหญ่ก็คือจากเดิมทีมีการสังตัวบรรจุภัณฑ์มาแล้ ว ก็ใ ช้ คนในการบรรจุ ตอนหลังบริ ษัทเปลี ยนเป็ นใช้
เครื องจักร ดังนันการใช้ เครื องจักรหมายถึงจะมีการเปลี ยนแปลงต่างๆ ได้ ง่ายกว่าทีสังผู้จัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์ให้ ทําสําเร็ จมาให้
ดังนันคําตอบตรงส่วนนีก็คือ เนืองจากความหลากหลายของสินค้ าส่วนหนึง และข้ อสองบริษัทมีนโยบายในการกํากับดูแล และจัดการ
เรื องวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์อยู่แล้ ว โดยมีการทํารายงานตาม Inventory Aging มีการวัดหมวดหมู่ประเภทว่าเป็ น Slow Moving หรื อ
Dead Stock รวมถึงประชุมทุกส่วนทีเกียวข้ องมุกเดือนอยู่แล้ ว ดังนันจึงมีการตังสํารอง แต่จะตัดเป็ นค่าใช้ จ่ายจริ งๆ ก็ต่อเมือมีการ
ทําลายวัตถุบรรจุภณ
ั ฑ์ บริษัทมีการบริหารทีต้ นทุนในเรื องนีอยู่ตลอด ไม่ได้ ละเลย

คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่าเนืองจากมีโอกาสฟั ง Opportunity Day ของผู้บริหารย้ อนหลังของไตร
มาส 4 ปี ทีแล้ วเห็นบอกว่าเรื องสาหร่าย คือ fixed portion ร้ อยละ 60 คาดว่าจะลดลงประมาณร้ อยละ 10 ก็รอว่าปลายปี อาจจะมีข่าว
ดีว่ าอาจจะลดได้ ร้อยละ 15 อี ก ร้ อยละ 40 ของสัด ส่วน แต่ คุณ อิท ธิ พัท ธ์ บอกว่ า fix volume ถึงเดื อ น 9 ปี ห น้ าไปแล้ ว จะมี ก าร
เปลียนแปลงอย่างไร สรุปว่าถ้ า fix ราคาไปถึงเดือน 9 ปี หน้ าคือลดร้ อยละ 20
คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าถ้ าเฉลียคงประมาณร้ อยละ 10 เฉลียซือไปถึงเดือน 9 ปี หน้ า เพราะช่วงหลัง
พอคนรู้ว่าราคาถูก คนก็เริมเก็บคงคลังกัน ทําให้ ช่วงปลายฤดูสาหร่ายมีราคาสูงขึนนิดหน่อย ราคาซือช่วงหลังๆ จึงสูงขึนเล็กน้ อย โดย
เฉลียแล้ วประมาณร้ อยละ 10 ราคาตําลงร้ อยละ 10

คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่าสินปี การผลิต หมายถึงว่าไปถึง ไตรมาส 1 ปี หน้ าทีเคยบอกว่าอาจจะ
ลดได้ ถงึ ร้ อยละ 15 น่าจะเปลียนแล้ วใช่หรือไหม สรุปเป็ นอัตราคงทีไปประมาณร้ อยละ 10 เฉลียไปถึงเดือน 9 ปี หน้ า
คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าประมาณร้ อยละ 10 ปี หน้ าเลย ทีนีก็อยู่ทีเรื องของสินค้ าเพราะยังมีเรื องของ
mixed product อีกว่าบริษัทจะเน้ นขายอะไร และมีแนวโน้ มในการทีจะปรับราคา ไม่แน่อาจจะเป็ นปี นี อาจจะปรับราคา
คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่ายอดขายทีประเทศจีน ไม่ทราบว่าผู้บริหารมองว่า ทีเป็ นไปได้ มากทีสุด
เติบโตระดับร้ อยละ 20 ได้ หรื อไม่

คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าอย่างทีบอกว่าบริษัทพยายามทํายอดขายให้ ดีในทุกช่องทาง ผมในฐานะผู้ถือ
หุ้นคนหนึง ก็อยากให้ เห็นบริษัทเติบโต แต่อย่างประเทศจีนฐานมันใหญ่ก็พยายามจะเติบโตให้ ได้ แต่ถ้ามองตลาดจีนทีมีศกั ยภาพสูง
คนกินสาหร่ายน้ อยมากเมือเทียบกับตลาดไทย คนไทยกินสาหร่ ายประมาณ 10 แผ่นต่อคนต่อปี คนจีนกินสาหร่ ายประมาณแค่ 0.5
แผ่นต่อคนต่อปี คือถ้ ามองแบบคนกับคน ตลาดจีนยังมีโอกาสเติบโตอีกเยอะ อันนีก็คาดหวังว่าคนจีนจะไปถึง 9 – 10 แผ่นต่อคนต่อปี
คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่าไตรมาส 4 โตผิดปกติ เข้ าใจว่าจะประมาณร้ อยละ 13 ของยอดขายปี นี
สรุปว่าสัดส่วนอยู่ประมาณเท่าไหร่ สัดส่วนค่าใช้ จ่ายการขายเมือเทียบกับยอดขาย
คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าอยู่ในเป้าทีตังไว้ คือ บริษัทตังไว้ ประมาณ 11 โดยรวม
คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่าคุมได้ ประมาณ 11 ใช่หรือไม่

คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าหากมีเหตุจําเป็ น สมมติค่แู ข่งมาแรง บริษัทก็ต้องเอาอาวุธไปสู้ คงไม่ใช่แบบ
เขามาทันบริษทั แล้ ว บริษัทยังอยู่ทีทีคอนโด 11 แบบนี หวงแต่กําไรแต่ไม่ห่วงอนาคต ก็คงไม่ใช่อย่างนัน ถ้ าสู้ก็ต้องสู้เหมือนกัน
คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่ามายเวย์ (My Whey) ตลาดมีศกั ยภาพเท่าใด

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพัน ธ์ ชี แจงว่าเป็ นตลาดทีมีอนาคตมากเพราะว่าคนรุ่ นใหม่ คือแนวโน้ มในอนาคต คนก็
นิยมออกกําลังกาย คนนิยมเข้ า gym เมือก่อนจะไปรวมกันทีร้ านเกมส์ออนไลน์ แต่ปัจจุบนั แนวโน้ มเริมเปลียนแล้ ว ชวนกันไปออก
กําลังกาย ต่อไปก็อยากจะเป็ นเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างตลาดทีอเมริกา ตลาด Whey Protein มีมลู ค่าประมาณ 20 พันล้ าน
เหรี ย ญสหรัฐ แต่เมื องไทยคาดว่า ตลาด Whey Protein มูล ค่าอยู่ราวๆ 2 – 3 พัน ล้ าน แต่ก็มี โอกาสทีจะโตมากกว่านีในอนาคต
เพราะว่าจาก แนวโน้ มทีคนนิยมออกกําลังกาย นิยมรับประทานอาหารเพือสุขภาพ นิยมอาหารคลีน โปรตีนเป็ นหนึงในอาหารคลีนที
จําเป็ นต่อร่างกาย
คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่าจะมีการเพิมจุดขายหรือไม่ เพราะเห็นคู่แข่งวางขายค่อนข้ างมาก

คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าปี ทีแล้ วทีบริษัทวางขายประมาณ 60 ล้ านบาท บริษัทขายแค่ออนไลน์อย่าง
เดียว ปี นีบริษัท เริ มกระจายสินค้ าไปยัง ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่เป็ นช่อ งทางทีบริ ษัทชํ านาญ ฝ่ ายขายของเถ้ าแก่น้อยก็ดํ าเนิน การ

ถ้ า ตอนนี ไป Watson น่ า จะซื อได้ แ ล้ ว เดื อ นหน้ า ก็ น่ า จะซื อที Boots ได้ LAB Pharmacy ก็ เริ มมี แ ล้ ว The Mall ทุก สาขาที เป็ น
Gourmet Market ก็มีแล้ ว ตอนนีบริษัทเริมเพิมกระจายสินค้ าไปเรื อยๆ
คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่า Net Gross Profit จะเหลือเท่าไหร่ ถ้ าเทียบกับออนไลน์
คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าส่วนใหญ่ Gross Margin จะอยู่ราวๆ 35 – 40

คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่าถ้ าออนไลน์บริษัทได้ ร้อยละ 40 แล้ วการค้ าปลีกควรจะได้ เท่าใด

คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าในอดีตจะได้ กําไรมากจากการขายในตลาดออนไลน์ เนืองจากมีการโฆษณา
Facebook หรื อ Google แต่ใ นปั จ จุบันออนไลน์ มีก ารเปลี ยนอัลกอริทึม (Algorithm) ใหม่ คื อไม่มีก ารทีขายออนไลน์ แล้ วได้ กําไร
ดังเช่นในอดีต ต่อไปตลาดออนไลน์จะหนักกว่าธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ โดยธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ขายแล้ วจะได้ กําไรมากกว่า
คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่า โดยเฉลีย Net Gross Profit จะอยู่ทีเท่าไหร่ เพราะจุดคุ้มทุน (Break
Even Point) ต้ องขยับเกิน 120 ล้ าน
คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าเป้าหมายคือบริษัทตัง Gross Margin ไว้ ประมาณร้ อยละ 40 แต่ช่วง 2 – 3 ปี
แรก ต้ องยอมรับว่าคงไม่ได้ เพราะอยู่ในช่วงลงทุน ใน 1-2 ปี แรกแค่ไม่ขาดทุนก็พอ ส่วนปี ที 3 จะเริมเห็นผล

คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่า ผลผลิตทีมาจากโรจนะ ประมาณร้ อยละเท่าไหร่ของยอดขายทังนัน ถ้ า
ขาย 5,000- 6,000 ล้ านบาท ผลิตจากโรงงานทีโรจนะคิดเป็นร้ อยละเท่าไหร่
คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าโรจนะน่าจะได้ มาตรฐานมากสุด เพราะบริ ษัทได้ รับรอง BRC (The British
Retail Consortium หมายถึง สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้ าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร) แล้ ว ยอดขายของบริษัทผลิตได้ ประมาณ 2,000
ล้ านบาท ปลายปี น่าจะถึง 3,000 ล้ านบาท
บาท

คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามว่า เงินจํานวนนีจะไม่เสียภาษี ประมาณ 2,000 ล้ านบาทจาก 6,000 ล้ าน
คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าใช่

คุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์วิวฒ
ั น์ สอบถามเรื อง (1) ประเทศจีนอยากทราบรายละเอียดเพิมเติม เพราะว่ารายได้
สัดส่วนของบริ ษัทเกินร้ อยละ 50 จากประเทศจีน เข้ าใจว่าปี นีน่าจะเกินร้ อยละ 55 อยากจะสอบถามเรื องการค้ นคว้ าทีบริษัทซื อมา
เป็ นข้ อมูลอะไรทีทําให้ นกั ลงทุนมันใจว่าการทีผู้บริหารตังเป้าร้ อยละ 20 มันเป็ นไปได้ สงู หรื ออาจจะมากกว่าร้ อยละ 20 เข้ าใจว่าตอนนี
ประเทศจีนซือออนไลน์เป็ นจํานวนมาก ทางธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่น้อย มีผลดีผลเสียกับบริษัทอย่างไร (2) เรื องของมณฑลทีบริษัทยัง
เข้ าไม่ถงึ ผู้จดั จําหน่ายสินค้ าเดิม ทําไมยังทําไม่ได้ หรือว่าบริษัทกําลังมองหาผู้จดั จําหน่ายสินค้ าใหม่ อีกคําถามคือว่าการตังโรงงานที
ประเทศจีนคุ้มค่าหรื อไม่ เพราะว่าช่วงนีประเทศจีนก็มากกว่าเมืองไทยไปแล้ ว วัตถุดิบสาหร่ายอยู่ทีประเทศจีน คุณภาพไม่แน่ใจว่า

เมือเทียบกับประเทศเกาหลีแล้ วเป็ นอย่างไร ผู้บริ โภคทีจะซือ สินค้ าต้ องผลิตจากไทยเท่านันถึงจะซือหรื อไม่ บริษัทได้ มีการค้ นคว้ า
หรือไม่วา่ ซือเถ้ าแก่น้อยเพราะอะไร เพราะเป็ นสินค้ าทีผลิตจากประเทศไทยเท่านัน ถ้ าเป็ นสินค้ าทีผลิตจากประเทศจีนจะไม่ซอเป็
ื นต้ น

คุณอิทธิพทั ธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าประเด็นเรื องผู้จดั จําหน่ายสินค้ าประเทศจีนมองว่าบริ ษัทตังเป้าหมายก่อน
มองว่าประเทศจีนเป้าหมายโต เพราะหนึงอย่างทีบอกคือ การจัดจําหน่ายสินค้ าที ทําอยู่ทุกวันนี ประมาณ 30 ของการจัดจําหน่าย
สินค้ าทังหมดซึงหมายถึงเฉพาะธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่อย่างเดียว ในส่วนของ TT ไม่มีข้อมูล ส่วนด้ านการบริโภคสาหร่าย คนจีนก็ยงั
บริโภคอยู่ 0.5 แผ่น รวมกับคู่แข่ง ไม่ใช่ของบริษัทอย่างเดียว 0.5 แผ่น คือตลาดประมาณ 12,000 ล้ านบาททีประเทศจีน ซึงบริษัทก็มี
ส่วนแบงทางการตลาดอยู่ใน 0.5 แผ่น ซึงคนไทยบริโภค 10 แผ่น คนไทยเริ มมาจาก 0.01 แผ่นเหมือนกัน แต่ปัจจุบนั บริโภค 10 แผ่น
ประเทศจีนบริโภคสาหร่ายมากกว่าคนไทย ทําไมจะบริโภคถึง 10 แผ่นไม่ได้ บริษัทจึงตังเป้าไว้ อย่างนี
คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าผู้จดั จําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทปัจจุบนั นีมี 2 ราย ในเดือนหน้ าบริษัทมีแผนทีจะ
เข้ าไปเปิ ดสํานักงาน ซึงคาดว่าจะเสร็จประมาณสินเดือนพฤษภาคม บริษัทจะมีทีมงานประจําทีสํานักงาน ผู้จดั จําหน่ายสินค้ า 2 ราย
นี ไม่ได้ จํากัดช่องทาง ว่าถ้ าเกิดเขามีช่องทางใหม่ๆ บริษัทก็ยงั ให้ ขายต่อได้ แต่ว่าบริษัทจะมีทีมทีเข้ าไปสอดส่องดูแลช่วยทําตลาด
เพือทีจะกระจายสินค้ าและได้ ช่องทางใหม่ๆ เพิมขึน

เมือปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามคําถามใดๆ เพิมเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและปิ ด
การประชุมเมือเวลา 12.34 น.
ลงชือ__________________________ประธานทีประชุม
(นายยุทธ วรฉัตรธาร)
ลงชือ_____________________________ ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์)
เลขานุการบริษัท

