
 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

วนั เวลา และสถานที ่ ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 
สุขมุวทิ เลขท่ี 545 ซอยสุขมุวทิ 31 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

ก่อนเร่ิมการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษทัได้ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วม
ประชุมใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมรับทราบเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิของผู ้
ถือหุน้โดยบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุม รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ก่อนท่ีบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.taokaenoi.co.th/ir 
รวมทั้งแจง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงในการ
ประชุมคราวน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั และไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code 
ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2562 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงเร่ืองการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดงัน้ี  

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้ 1 หุน้ จะมีเสียง 1 เสียง โดยการลงมติเป็นดงัน้ี 

• วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

• วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

• วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

• วาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกใหเ้รียบร้อยแลว้ เพ่ือใชใ้นกรณีท่ีไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ 

โดยประธานท่ีประชุมจะถามวา่ มีผูถื้อหุ้นใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับ
บตัรลงคะแนนโดยจะไดน้ าคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของท่ีประชุม 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
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ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ เพ่ือรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือใหท้ราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. บริษทัไดใ้ชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นระบบ Barcode และไดแ้ต่งตั้งให้บริษทั กุดัน่ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ส จ ากัด เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั ท าหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

4. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแลว้ บริษทัไดท้ าการรวบรวมคะแนนไวใ้นคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแลว้ ดงันั้นผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ ไม่ตอ้งออกเสียง ลงคะแนน
อีก 

5. หากมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมในภายหลงั มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีอยู่ใน
ระหวา่งการพิจารณาและภายหลงัเท่านั้น 

6. ส าหรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ เม่ือจบการประชุมรบกวนขอใหส่้งคืนเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้ง
ประชุม เพื่อใหมี้การปฏิบติัเป็นไปตามหลกัการท่ีดีในการประชุมผูถื้อหุน้ 

7. หากผูถื้อหุ้นท่านใดสนใจจะซักถาม หรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด 
ขอใหท่้านแจง้ช่ือ นามสกลุ เพ่ือบนัทึกในวาระการประชุม 

โดยผูถื้อหุน้สามารถซกัถามเม่ือจบการน าเสนอในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ก็ได ้และขอใหผู้ ้
ถือหุ้นใชไ้มโครโฟนท่ีทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้เพื่อความชดัเจนของค าถาม โดยจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ซกัถามไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่ขอใหซ้กัถามเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระท่ีประชุมนั้นๆ เพ่ือไม่ใหเ้สียเวลา
ของผูถื้อหุน้ท่านอ่ืน 

จากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษทัไดแ้นะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษัท จ านวน 8 ท่าน 

1. คุณยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. คุณวณี ทศันมณเฑียร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

3.  คุณชยัยงค ์รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 



 

 

4. คุณสมบุญ ประสิทธ์ิจูตระกลู กรรมการบริษัท  และกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

5.  คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการบริษทั/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

6. คุณอรพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการบริษทั/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการผูจ้ ัดการ  
(ธุรกิจระหวา่งประเทศและการจดัการ) 

7. คุณจิระพงษ ์สนัติภิรมยก์ลุ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเส่ียง /ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
การเงิน 

8. คุณพรธีรา รงคะศิริพนัธ์ กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหารความเส่ียง / ผูอ้  านวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน  

หมายเหตุ สดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหารของบริษัท 

1. คุณณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการส่วนงานสนบัสนุนธุรกิจ 

2.  คุณณฐัภาคย ์ศรัณยพงศก์ร กรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานปฏิบติัการ 

ผู้สอบบัญชี  

 คุณวสิสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ทีป่รึกษาทางกฎหมาย  

 คุณเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์ ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่าเม่ือวนัท่ี 14 
มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประชุมประจ าปี 2562  ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นวนัท่ีปิด
สมุดทะเบียน 14,103 ราย จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ณ เวลาเปิด
ประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 73 ราย คิดเป็นจ านวนทั้งหมด 497,923,700 หุน้ และมีผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะมา 
25 ราย คิดเป็น 503,149,196 หุน้ รวมแลว้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 98 ราย 
เป็นจ านวนหุน้ ทั้งหมด 1,001,072,896 หุ้น คิดเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 72.54 จากจ านวนหุน้ทั้งหมด 1,380,000,000 หุน้ 
ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 33 ของบริษทั ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 



 

 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัจนัทร์ที ่23 เมษายน 2561 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 
2561 ท่ีผา่นมา โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวผา่นช่องทาง Set Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และบนเวบ็ไซต์ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 หลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนั รายละเอียดของรายงานการ
ประชุมดงักล่าว ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นวา่ได้
มีการบนัทึกรายงานการประชุมถูกตอ้งครบถว้น เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
ดงักล่าว  

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามค าถามใดๆ ประธาน จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

เห็นดว้ย   1,003,417,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

งดออกเสียง         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไดจ้ดัท าสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2561 รายละเอียดดงัท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้
ส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ท่ี 41 

คุณจิระพงษ ์สันติภิรมยก์ุล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ภาพรวมในปี 2561 บริษทัมียอดขายเติบโตข้ึนร้อยละ 8 โดยเป็น
ยอดขายภายในประเทศร้อยละ 8 และยอดขายต่างประเทศร้อยละ 7 รวมยอดขายทั้งส้ิน 5,663 ลา้นบาท ส าหรับตลาดภายในประเทศ 
บริษทัไดมี้การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ไดแ้ก่ สาหร่ายเทมปุระไข่เค็ม ผลิตภณัฑข์นมขบเค้ียวประเภทปลาหมึก ทินเท็น (Tin Ten) และ
เคร่ืองด่ืมเวยโ์ปรตีน มายเวย ์(My Whey) รสสตรอเบอร์ร่ีโยเกิร์ต นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดร้านเถา้แก่นอ้ยแลนด ์พลสั ซ่ึงมีการวางขาย
ผลิตภณัฑห์ลากหลายประเภท เช่น เวชภณัฑ ์ต่างจากร้านเถา้แก่นอ้ยแลนดท่ี์วางขายเพียงผลิตภณัฑป์ระเภทขนมขบเค้ียว ทั้งน้ีปัจจุบนั



 

 

บริษทัมีร้านเถา้แก่นอ้ยแลนดจ์ านวนทั้งส้ิน 20 สาขา โดยเป็นร้านเถา้แก่นอ้ยแลนด ์พลสั จ านวน 2 สาขา โดยบริษทัมียอดขายร้อยละ 
5 จากร้านดงักล่าว 

ส าหรับตลาดต่างประเทศ บริษทัไดด้ าเนินการเปิดส านกังานตวัแทนท่ีนครเซ่ียงไฮ ้และมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่
ภายใตช่ื้อแบรนด ์โนระ (Nora) เพื่อส่งเขา้สู่ตลาดสหรัฐอเมริกาซ่ึงเช่ือวา่จะมีการเติบโตข้ึนในปีน้ี อยา่งไรก็ตาม ในปีท่ีผา่นมา บริษทั
ไดป้ระสบปัญหากบัตวัแทนจ าหน่ายในตลาดจีน ส่งผลใหผ้ลก าไรลดลงเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนท่ีเป็น One Time Expense จ านวน
กวา่ 105 ลา้นบาท โดยเป็นเบ้ียปรับจากขยะอุตสาหกรรมจ านวน 2 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าใชจ่้ายจากปัญหากบัตวัแทนจ าหน่าย
ในนครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน ส่งผลต่อก าไรของบริษทั 

ในปี 2561 บริษทัมีโรงงานผลิตสาหร่ายแปรรูปในประเทศ 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานโรจนะซ่ึงมีก าลงัการผลิตท่ี 3,400 
ตนัต่อปี และโรงงานนพวงศ์โดยมีก าลงัการผลิตท่ี 4,800 ตนัต่อปี ทั้งน้ีโรงงานโรจนะเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI) โดยไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลการด าเนินการของบริษทัในปี 2561 และเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระ
รับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณี ทศันมณเฑียร ช้ีแจงรายละเอียดของวาระน้ีในเบ้ืองตน้ คุณวณี ทศันมณเฑียร 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 40 นั้น บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั และไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และมอบหมายให้
คุณจิระพงษ ์สนัติภิรมยก์ลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานการเงิน ช้ีแจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมยก์ุล ประธานเจา้หน้าท่ีกลุ่มงานการเงิน ช้ีแจงงบการเงินส าหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นงบการเงินรวมของบริษทัต่อท่ีประชุม ดงัต่อไปน้ี 

ส าหรับงบก าไรขาดทุน บริษทัมีรายไดจ้ากการขาย 5,663 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2560 บริษทัมียอดขายเติบโตข้ึน
จากปีก่อนร้อยละ 8 จากท่ีตั้งเป้าหมายไวท่ี้ร้อยละ 12 เน่ืองจากบริษทัประสบปัญหากบัผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศจีนท าให้บริษทัมี
รายไดล้ดลง โดยบริษทัมีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 459ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของยอดรายไดจ้ากการขาย และถา้เทียบกบัปี 2560 
บริษทัมีก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 25 สาเหตุหลกัมาจากบริษทัประสบปัญหากบัผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศจีน ท าให้บริษทัมีค่าใชจ่้ายกวา่ 
105 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในในการบริหารประมาณ 39 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและการตลาด 66 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทั
มีก าไรสุทธินอ้ยลง โดยบริษทัมีสดัส่วนยอดขายตามประเภทผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี (1) สาหร่ายยา่งร้อยละ 45 (2) สาหร่ายทอดร้อยละ 43 (3) 
สาหร่ายอบร้อยละ 5 (4) สาหร่ายเทมปุระร้อยละ 2 และ (5) อ่ืนๆ ร้อยละ 5 ส าหรับตน้ทุนการขาย โดยหลกัยงัคงเป็นตน้ทุนสาหร่ายท่ี



 

 

คิดเป็นร้อยละ 42 ของตน้ทุนการผลิต,บรรจุภณัฑ์ร้อยละ 22, ค่าแรงงานร้อยละ 18, ค่าใช้จ่ายประจ า (Overhead) ร้อยละ 8 , และ
วตัถุดิบอ่ืนๆ ร้อยละ 9 ทั้งน้ี สามารถสรุปรายละเอียดผลก าไรขาดทุน และงบการเงินเฉพาะส่วนได ้ดงัน้ี 

ก าไรขาดทุน 
ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละของรายได้ 

ก าไรขั้นตน้ 1,729.90 30.5 

ค่าใชจ่้ายจากการขาย 907.30 16.0 

ค่าใชจ่้ายจากการบริหาร 311.40 5.5 

ก าไรสุทธิ 459.20 8.1 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

หน่วย 2561 2560 เพิม่ขึน้/ 
(ลดลง) 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (ตลาดใน
ประเทศ) 

วนั 88 85 3 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (ตลาด
ส่งออก) 

วนั 22 15 7 

อตัราหมุนเวยีนสินคา้ส าเร็จรูป วนั 9 7 2 

อตัราหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลือ วนั 101 61 40 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้  วนั 27 32 (5) 

อตัราหน้ีสินต่อทุน เท่า 0.70 0.48 0.22 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

คุณสมบติั ห. เพียรเจริญ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ค่าใชจ่้ายในการขายนั้นมีจ านวนมากถึง 261 ลา้นบาท
นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร เน่ืองจากเพ่ิมข้ึนมากพอสมควร 



 

 

ประธานฯ ช้ีแจงในเบ้ืองตน้วา่ ตน้ทุนการขายไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงมาก แต่เน่ืองจากบริษทัประสบปัญหากบั
ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศจีน ซ่ึงทางตวัแทนจ าหน่ายดงักล่าวอา้งวา่สินคา้ของบริษทัมีต าหนิ ซ่ึงแทจ้ริงแลว้มีต าหนิเพียงส่วนนอ้ย
เท่านั้น และเพ่ือหยดุความเสียหายใหเ้ร็วท่ีสุด บริษทัจึงตดัสินใจเรียกสินคา้คืนทั้งหมด และไดมี้การเปล่ียนตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ โดย
พยายามจดัหาตวัแทนจ าหน่ายหลายๆ ราย  

คุณจิระพงษ ์สันติภิรมยก์ุล ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายพิเศษ (One-Time Expense) จ านวน
ประมาณ 110 ลา้นบาท และส่วนของค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเพ่ิมข้ึนมา 90ลา้นบาทนั้น เป็นค่าใชจ่้ายจากการขายและการตลาดซ่ึงแปร
ผนัตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายดา้นโปรโมชัน่ และค่าใชจ่้ายในการจา้งพรีเซ็นเตอร์สินคา้ ในส่วนของตลาดต่างประเทศ 
มีค่าใชจ่้ายในการท าการตลาดทางออนไลน์ และการเปิดส านกังานตวัแทนท่ีนครเซ่ียงไฮ ้

เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามค าถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณาลงมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้า่น
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงไดรั้บการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

เห็นดว้ย         1,003,863,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

งดออกเสียง         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพ่ือจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถือหุ้น 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 
45 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 345,000,000 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็น
จ านวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ซ่ึงครบตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ดงัน้นั
บริษทัจึงไม่มีการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก  

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 44 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี ทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษทั อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น 
และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  



 

 

นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่อตัราร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน )ถา้มี(  แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่
ปกติ บริษทัอาจน ามาประกอบการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได ้

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 490,472,547 บาท ดงันั้น บริษทัจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สุทธิ เป็นจ านวนเงิน 469,200,000 บาท คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.34 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 เป็นจ านวนเงิน 234,600,000 
บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.17 บาท จึงยงัคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยน้ีให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัรวมเป็นเงิน 234,600,000 
บาท คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.17 บาท 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษทัได้จ่ายเงินปันผลจ านวนทั้งส้ิน 
469,200,000 บาท คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.34 บาท (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 81 ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ) 

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้น เฉพาะผูมี้สิทธิ
ไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม 2562 (Record Date) โดย
บริษทัมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามค าถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณาลงมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังดจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย เน่ืองจากบริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีเสนอ
ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

เห็นดว้ย   1,004,237,336 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

งดออกเสียง         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  



 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานมอบหมายให้คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม คุณชยัยงค ์รัตนเจริญศิริ ช้ีแจงวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 15 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีใน
อตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึง
พน้จากต าแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และให้มีการลงคะแนนเสียงโดยอิสระ ประธานฯ ขอเชิญ
กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีทั้ง 3 ท่าน ออกจากหอ้งประชุม 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน จาก
จ านวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซ่ึงเท่ากบัอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด คือ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายชยัยงค ์ รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายสมบุญ ประสิทธ์ิจูตระกลู กรรมการ และกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพนัธ์ กร รมก า ร / ผู ้อ  า น ว ยก า รส า ย ง านต ร วจสอบภ า ย ใน /
กรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้น
ล่วงหนา้ไดใ้นระหวา่งวนัท่ี 18 มกราคม 2562 ถึง 19 กุมภาพนัธ์ 2562 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลอ่ืนใดเขา้รับคดัเลือกเป็น
กรรมการในคร้ังน้ี 

เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามนโยบายของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งและเท่ากบัหลกัเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวติัการท างานท่ีดี และมีภาวะผูน้ า วสิยัทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศ
เวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนขา้งตน้ ไม่ไดด้ ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 



 

 

ส าหรับผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระท้งั 3 ท่าน ขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี ประวติั และความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ขอ้มูล
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ยในรอบปีท่ีผ่านมา ขอ้มูลการถือหุ้นในบริษทั ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน รวมทั้งขอ้มูลความสมัพนัธข์องผูไ้ดรั้บเสนอช่ือนั้น ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

คุณเทพสิทธ์ิ พงศะบุตร ผูรั้บมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึงกรณีการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระของคุณชยัยงค ์รัตนเจริญศิริ ท่ีการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งในคร้ังน้ีจะเป็นวาระท่ี 4 ซ่ึงเป็นระยะเวลานานขดักบั
นโยบายของทางสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ประธานฯ ช้ีแจง้วา่ ทางบริษทัทราบวา่ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการอิสระไม่ควรด ารงต าแหน่งเกิน
กวา่ 9 ปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีเง่ือนไขยกเวน้วา่ หากกรรมการอิสระท่านใดยงัคงท าคุณประโยชน์ใหก้บัทางบริษทัได ้ก็เห็นสมควร
เสนอใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปได ้ทั้งน้ี ขอ้แนะน าท่ีวา่กรรมการอิสระไม่ควรด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปีนั้น มาจากสมมติฐานท่ีวา่ หาก
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเป็นเวลานาน กรรมการจะไม่มีความเป็นอิสระ ซ่ึงสมมติฐานดงักล่าวไม่ถูกตอ้งทั้งหมด โดยความเป็น
อิสระควรพิจารณาจากการท าหน้าท่ีในท่ีประชุม และกรรมการอิสระของบริษัทยงัคงแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ไดถู้กครอบง าดว้ยผลประโยชน์ อีกทั้งยงัไม่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั จึงมีความเป็นอิสระ อยา่งไรก็ตาม หากกรรมการ
ท่านใดไม่ท าคุณประโยชน์ให้กับทางบริษทั ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณา
เปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และช้ีแจงวา่ทางคณะกรรมการก็ไดมี้ความระมดัระวงัในเร่ืองน้ีเช่นเดียวกนั นอกจากน้ี 
คุณชยัยงค ์รัตนเจริญศิริ ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาเพียง 7 ปีเท่านั้น  

เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามค าถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณาลงมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัให้เลือกตั้ง นายชยัยงค์ รัตนเจริญศิริ นายสมบุญ ประสิทธ์ิจูตระกูล และ
นางสาวพรธีรา รงคะศิริพนัธ์ กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกหน่ึงวาระ ดว้ยเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1.  นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ 

เห็นดว้ย     1,003958,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.97 

ไม่เห็นดว้ย             278,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.03 

งดออกเสียง          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 



 

 

บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

2.  นายสมบุญ ประสิทธ์ิจูตระกูล 

เห็นดว้ย      952,754,742 เสียง คิดเป็นร้อยละ   94.87 

ไม่เห็นดว้ย       51,479,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ     5.13 

งดออกเสียง                 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

บตัรเสีย 0         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพนัธ์ 

เห็นดว้ย   1,003,491,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.93 

ไม่เห็นดว้ย            726,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.07 

งดออกเสียง               20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 

ประธานฯ ขอให้ คุณชยัยงค ์รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอวาระน้ีต่อท่ี
ประชุม เพื่อพิจารณา  

คุณชยัยงค ์รัตนเจริญศิริ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ได้ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 16 ไดก้ าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปแบบ ของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนนั้น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั
ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคร้ังคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผล ตลอดไปจนกวา่จะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทน จากธุรกิจ
ท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบับริษทัในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  



 

 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) ปี 2562 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 เพิม่/ ลด 

1. ประธานกรรมการบริษทั 60,000 60,000 - 

2. กรรมการอิสระ 30,000 30,000 - 

3. กรรมการและกรรมการบริหาร 80,000 80,000 - 

โบนัส บริษทัเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินโบนสัจากผลการปฎิบติังาน ประจ าปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษทั 
เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
เม่ือเปรียบเทียบกบัโบนสัจากผลการปฏิบติังานของกรรมการประจ าปี 2560 เป็น จ านวนรวมไม่เกิน 250,000 บาท
ต่อปี (เท่าเดิม) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน 180,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน) ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 เพิม่/ (ลด) 

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

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

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง/คน) ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 เพิม่/ (ลด) 

1. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 10,000 - 



 

 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง/คน) ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 เพิม่/ (ลด) 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 8,000 8,000 - 

หมายเหตุ ส าหรับกรรมการท่ีเป็นพนกังานของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการในส่วนน้ี เน่ืองจากไดรั้บ
ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัแลว้ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัรวมถึงอนุมติัการก าหนดกรอบการจ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2561 ใหแ้ก่กรรมการบริษทั ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามค าถามใดๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณาลงมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

เห็นดว้ย   1,005,031,243 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

วาระที ่7  อนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานฯ ขอให ้คุณวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอวาระน้ีต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

คุณวณี ทัศนมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบั ขอ้ 42 ท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีหลายแห่ง 
เห็นวา่บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐาน
การท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั มีค่าสอบบญัชีท่ีมีความเหมาะสม  



 

 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ า ปี 2562 พิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจาก
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และอนุมติัค่าสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 

นายชูพงษ ์  สุรชุติกาล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4325 หรือ 

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 หรือ 

นางสาวเพญ็ศรี ธรรมวโรดม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4923 หรือ 

นายวลัลภ   วไิลวรวทิย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797 

แห่งบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั โดยเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกาศ
คณะกรรมการส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบ
บญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
อิสระแต่อยา่งใด ขอ้มูลผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือประจ าปี 2562 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

2)  อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงิน ประจ าปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และงบการเงิน
รวม เป็นเงินจ านวน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) ลดลงจากปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท หรือ 
เท่ากับร้อยละ 0.99 เม่ือเทียบกับค่าสอบบัญชีปีท่ีผ่านมา ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างตน้ไม่รวม
ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัท าเอกสาร เป็นตน้ 

3) รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ 
แฟรนไชส์ จ ากดั บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิง แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั และบริษทั เถา้แก่นอ้ยแคร์ จ ากดั เป็นเงินจ านวน 
1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ลดลงจากปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 70,000 บาท หรือ เท่ากบัร้อยละ 0.93 โดย
บริษัทย่อยเป็นผูรั้บผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ  
(Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัท าเอกสาร เป็นตน้  

ค่าสอบบัญชี (บาท) ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 เพิม่/ (ลด) 

1. บมจ. เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตติ้ง 2,000,000 2,020,000 (20,000) 

2. บริษทัยอ่ย* 1,000,000 1,070,000 (70,000) 

รวม 3,000,000 3,090,000 (90,000) 



 

 

* บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิง แอนด ์
ซพัพลาย จ ากดั และ บริษทั เถา้แก่นอ้ยแคร์ จ ากดั 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ 
โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี  

1. นายชูพงษ ์  สุรชุติกาล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4325 หรือ 

2. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 หรือ 

3. นางสาวเพญ็ศรี ธรรมวโรดม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4923 หรือ 

4. นายวลัลภ  วไิลวรวทิย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797 

และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองลา้น
บาทถว้น) รวมถึงรับทราบค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยรวม ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามค าถามใดๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณา ลงมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

เห็นดว้ย   1,005,032,247 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัท 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ย (1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 ลงวนัท่ี 27 
มิถุนายน 2557 เร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดก้ าหนดใหก้ารประชุมท่ีกฎหมายต่างๆ บญัญติัใหต้อ้งประชุมสามารถกระท า
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และกรมพฒันาธุรกิจการค้าได้มีค  าช้ีแจงเร่ืองการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้ และหอการคา้ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 ดงักล่าว ให้บริษทัมหาชนจ ากดั กรณีประสงค์จะประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งมีการ



 

 

ก าหนดเร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไวใ้นขอ้บงัคบัดว้ย และ (2) ค  าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง
การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ไดแ้กไ้ขพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เร่ือง การประชุมผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้บงัคบัของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อบงัคบัฉบับเดมิ ข้อบงัคบัฉบับใหม่ 

ขอ้ 24 [วรรค 1] คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุม
อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
 
 
[วรรค 2] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่า
นั้นก็ได ้
 
 
 
[วรรค 3] คณะกรรมการบริษทัสามารถจดัประชุมได ้
ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือ
สถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 
 
[วรรค 4] กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปอาจร้องขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ใน
กรณีท่ีมีกรรมการตั้ งแต่  2 คนข้ึนไปร้องขอ ให้
ประธานกรรมการหรือกรรมการ ท่ีได้ รับการ
มอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุม
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ขอ้ 24 [วรรค 1] คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุม
อย่างน้อย 3 เ ดือนต่อคร้ัง  ณ ท้อง ท่ีอันเป็นท่ีตั้ ง
ส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ี
เห็นสมควร 
[วรรค 2] การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั อาจจะจดัให้มีการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 ลงวนัท่ี 
27 มิ ถุ น า ย น  2557 เ ร่ื อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประ ชุมผ่ าน ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ .ศ 2557 
[วรรค 3] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่า
นั้นก็ได ้
[วรรค 4] กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปอาจร้องขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ใน
กรณีท่ีมีกรรมการตั้ งแต่  2 คนข้ึนไปร้องขอ ให้
ประธานกรรมการหรือกรรมการ ท่ีได้ รับการ
มอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุม
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 



 

 

ข้อบงัคบัฉบับเดมิ ข้อบงัคบัฉบับใหม่ 

ข้อ 30 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 
4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
[วรรค 2] การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ี
กล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้
รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนั
ท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผล
ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีใหค้ณะกรรมการจดั
ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 30 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 
4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทั 
[วรรค 2] การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรค
ห น่ึ ง  ใ ห้ เ รี ย ก ว่ า ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ส า มัญ  โ ด ย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
[วรรค 3] ผู ้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการวิสามญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อ
หุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น
[วรรค 4] ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการ
ประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู ้
ถือหุ้นทั้ งหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผู ้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ 
รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้ นจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจาก
การจัดให้มีประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 
[วรรค 5] ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีคร้ังใด 
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ี
ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
จดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 



 

 

เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามค าถามใดๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณา ลงมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

เห็นดว้ย   1,005,049,247 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

วาระที ่9 เร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็น
การล่วงหน้า เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตาม หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 โดยด าเนินการไดต้ั้งแต่ 18 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2562 
โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑใ์น เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.taokaenoi.co.th และแจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด  

อน่ึง วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 และมีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) คือ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 (ทั้งน้ี การใหสิ้ทธิรับเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้) 

คุณจิระพงษ ์สันติภิรมยก์ุล ช้ีแจง เร่ืองนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ในการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต บริษทัไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวในปี 2560 แต่การด าเนินการบางขั้นตอนไดข้าดช่วง
ไป ท าใหใ้บสมคัรไดห้มดอายเุม่ือปี 2561 อยา่งไรก็ตาม ในการปฏิบติังาน บริษทั กรรมการ และผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการสมคัรเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวใหม่ภายในปีน้ี 

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ทางบริษทัมีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตโดยการไม่ใหสิ้นบน และบริษทัไดเ้ขา้เป็น
แนวร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริตแลว้ ส าหรับการขอใบรับรอง บริษทัยงัอยู่ใน
ขั้นตอนการเตรียมแผนงาน จดัหาบุคลากร และจดัเตรียมระบบ เม่ือบริษทัมีความพร้อมแลว้จะด าเนินการขอใบรับรองต่อไป 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

คุณสกนธ์ ขนัธุลา ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ สภาพธุรกิจและการแข่งขนัของบริษทัในส่วนของไตรมาส
แรกปี 2019 วา่เป็นอยา่งไรบา้ง 

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


 

 

คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้โอกาส และสนบัสนุนบริษทัมาโดยตลอด และช้ีแจงว่า 
บริษทัยงัมีความเติบโตอยู ่ซ่ึงปีน้ีคาดวา่จะเติบโตข้ึนร้อยละ 10 ซ่ึงจะมุ่งเนน้ไปยงัตลาดตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ซ่ึงไดมี้การ
จดัหาตวัแทนจ าหน่ายใหม่แลว้ ซ่ึงคาดว่าตลาดต่างประเทศจะเติบโตไดดี้ จากประสบการณ์การท าการตลาดต่างประเทศมา 15 ปี 
บริษทัไดเ้รียนรู้หลายอยา่ง เช่น การท าการตลาดในประเทศจีนท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีคู่คา้ท่ีแขง็แกร่ง นอกเหนือจากการมีตวัแทน
จดัจ าหน่าย คู่คา้จะช่วยใหบ้ริษทัท าการตลาดไดดี้ และเจาะลึกกวา่ ส าหรับคู่แข่งของบริษทัท่ีท าการตลาดแบบเดียวกบับริษทัยงัไม่มี
ในตอนน้ี มีเพียงบริษทัท่ีท าการการน าเขา้และส่งออกเป็นหลกั ส าหรับตลาดในประเทศมุ่งเนน้ท่ีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ ซ่ึงภายใน 2 
– 3 ปีท่ีผา่นมา การเติบโตของตลาดในประเทศไดช้ะลอตวัลง แต่ยงัเช่ือวา่สาหร่ายยงัคงเป็นขนมขบเค้ียวโดยทัว่ไป แต่ยงัคงตอ้งออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพ่ือขยายตลาด ปัจจุบนับริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดของขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายอยูร้่อยละ 70 ซ่ึงจะพยายาม
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดน้ีไว ้นอกจากน้ี ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดเ้รียนรู้เร่ืองการปฏิบติังาน และเร่ืองตวัแทนจดัจ าหน่าย โดยจะ
พยายามใหมี้ความเส่ียงต่างๆ เกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ี ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้อีกคร้ังหน่ึง ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมประชุมและ
ใหโ้อกาสบริษทัมาโดยตลอด บริษทัคาดหวงัใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีความสุข และมัง่คัง่ไปดว้ยกนั 

คุณสุวนุช เจริญสวสัด์ิพงศ์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองใบลงคะแนนในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบ
การเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีระบุเป็น พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 วา่จะมีผล
ทางกฎหมายอยา่งไร 

คุณเอกชยั โชติพิทยสุนนท์ ช้ีแจงว่า ในใบลงคะแนนดงักล่าว ระบุชดัเจนว่าเป็นการลงคะแนนของการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 วาระท่ี 3 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นไปแลว้นั้น ระบุวา่ วาระท่ี 3 พิจารณา
อนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จึงสอดคลอ้งกนั และถือไดว้า่ใบลงคะแนนดงักล่าวเป็นใบลงคะแนนส าหรับ 
วาระท่ี 3 ซ่ึงพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทั้งน้ี เพ่ือใหค้วามมีความชดัเจนยิง่ข้ึนเห็นควรใหบ้นัทึก
การถามตอบน้ีลงในรายงานการประชุมของบริษทั 

คุณสมบติั ห. เพียรเจริญ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตลาดจีนเม่ือปีท่ีผา่นมาวา่บริษทัไดมี้
การแกไ้ขปัญหาน้ีไปถึงขั้นตอนไหนและจะมีปัญหาน้ีเกิดข้ึนอีกหรือไม่ และบริษทัมีแนวทางท่ีจะท าการตลาดในยุโรป หรือตลาด
อ่ืนๆ หรือไม่ 

คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ช้ีแจงว่า บริษทัมีนโยบายท่ีจะวางขายสินคา้ไปทัว่โลก ส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ตลาดจีน บริษทัไดผู้จ้ดัจ าหน่ายในประเทศจีนรายใหม่แลว้ แต่ผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหม่ยงัไม่สามารถคาดการณ์อุปสงค ์และอุปทานได้
แม่นย  านกั แต่คาดวา่ในไตรมาสท่ี 2 - 4 ของปีน้ีจะดีข้ึน ทั้งน้ี มีหลายบริษทัเขา้มาเจรจาเพ่ือเป็นคู่คา้กบัทางบริษทั แต่เน่ืองจากตลาด
จีนมีความเฉพาะตวั จึงตอ้งเลือกบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในตลาดจีน ส าหรับตลาดในยโุรป บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งมีคู่คา้เพ่ือให้
สามารถท าการตลาดไดท้ัว่ทั้งยโุรป ปัจจุบนั บริษทัไดท้ าการตลาดต่างประเทศหลกัๆ 2 ประเทศ คือ ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา 
บริษทัไดมี้การรับสมคัรผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทั ส าหรับตลาดต่างประเทศท่ีคาดวา่จะท าการตลาดต่อไป
จากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา คือ ประเทศอ่ืนๆ ในทวปีอเมริกา เช่น ประเทศเมก็ซิโก 

คุณสุวนุช เจริญสวสัด์ิพงศ์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัไดมี้การตั้งเป้าหมายวา่จะเติบโตข้ึน
ร้อยละ 10 นั้น อยากทราบวา่จะมีปัญหาใดบา้งท่ีท าบริษทัไม่บรรลุเป้าหมายและมีแนวทางในการแกไ้ขอยา่งไร  



 

 

คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ช้ีแจงถึงปัญหาเก่ียวกบัคู่คา้ในประเทศจีน ท่ีตอ้งเพ่ิมยอดการจ าหน่ายให้ไดม้ากข้ึน 
หากสามารถเพ่ิมยอดจ าหน่ายในประเทศจีนก็คาดวา่จะบรรลุเป้าหมาย ส าหรับตลาดในประเทศตอ้งรักษาฐานไวเ้พ่ือช่วยเหลือตลาด
อ่ืน โดยเร่ืองท่ีกงัวลมากท่ีสุด คือ จ านวนวตัถุดิบ อนัไดแ้ก่ สาหร่ายของบริษทั แต่คณะกรรมการไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
แลว้ และคาดว่ามีจ านวนสาหร่ายเพียงพอต่อการผลิตสินคา้ต่างๆ ทั้งน้ี ส าหรับตลาดสหรัฐอเมริกา บริษทัมีความมุ่งเน้นท่ีจะเขา้สู่
ตลาดหลกั ปัจจุบนั ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดว้างขายทัว่ไปในร้านขายสินคา้เอเชียซ่ึงค่อนขา้งขายดี โดยเฉพาะในรัฐฮาวาย ทั้งน้ี บริษทั
มีความตั้ งใจจะขายสินคา้ผ่านห้างสรรพสินคา้คอสโก้ (Costco) ซ่ึงตลาดสาหร่ายในสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 50 ขายผ่านทาง
หา้งสรรพสินคา้คอสโก ้(Costco) และคาดวา่จะสามารถผา่นขั้นตอนต่างๆ เพ่ือน าสินคา้ไปวางจ าหน่ายได ้

คุณสุวนุช เจริญสวสัด์ิพงศ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมวา่ จากราคาหุน้ของบริษทัท่ีมีความผนัผวนมาก 
บริษทัมีแนวทางในการดูแลเร่ืองน้ีอยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ 2 ปีท่ีผา่นมา หุน้ทุกหุน้ในตลาดมีราคาสูงเกินจริง ทางบริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีดี 
ใหบ้ริษทัมีผลก าไร และมีความมัน่คง โดยบริษทัไม่มีนโยบายในการบริหารหุน้ และไม่สามารถก าหนดราคาหุน้ในตลาดได ้

คุณพนิตตา ฟูตระกูล ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตลาดจีนเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ จึงอยากทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบัคู่แข่งในตลาดจีน 

คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ช้ีแจงวา่ คู่แข่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (1) คู่แข่งทอ้งถ่ินท่ีท าตลาดสาหร่ายอบ
แบบญ่ีปุ่นมานานอยู ่2 ราย ซ่ึงทั้ง 2 ราย มียอดขายรวมกนักวา่ 5,000 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัไม่ไดแ้ยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดจาก 
2 รายน้ีแต่เป็นการขยายตลาด และ (2) คู่แข่งในประเทศไทย ท่ีมีโรงงานในประเทศไทยและท าการส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศจีน
เหมือนกนั แต่คู่แข่งกลุ่มน้ีมีส่วนแบ่งการตลาดนอ้ย ตลาดจีนเป็นตลาดท่ีมีความทา้ทายมาก โดยสาหร่ายมียอดขายรวมกว่า 10,000 
ลา้นบาท แต่เป็นเพียงร้อยละ 1 ของตลาดขนมขบเค้ียวเท่านั้น ทั้งน้ี หากสาหร่ายเป็นท่ีนิยมมากข้ึน ผูท่ี้จ  าหน่ายขนมขบเค้ียวประเภท
อ่ืนอาจเขา้มาจ าหน่ายสาหร่ายเพ่ิมเติมดว้ย ดว้ยเหตุน้ี บริษทัจึงจ าเป็นจะตอ้งมีคู่คา้ท่ีแขง็แกร่ง 

  



 

 

ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 118 ราย คิด
เป็นจ านวนทั้งหมด 501,193,251 หุ้น และมีผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะมา 34 ราย คิดเป็น 503,889,996 หุ้น รวมแลว้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมด้วยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 152 ราย เป็นจ านวนหุ้นทั้ งหมด 1,005,083,247 หุ้น คิดเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 72.83 จากจ านวนหุน้ทั้งหมด 1,380,000,000 หุน้ 

เม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามค าถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและปิด
การประชุมเม่ือเวลา 11.50 น. 

 

 

      ลงช่ือ__________________________ประธานท่ีประชุม 
          (นายยทุธ วรฉตัรธาร) 

 

 

ลงช่ือ_____________________________ ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
             (นายณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ์) 
                      เลขานุการบริษทั 


