
 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 
ของ 

บริษัท เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดเเอนดม์ารเ์ก็ตติง จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

วัน เวลา และสถานท ี ประชุมเมือวนัจนัทรที์ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแอมเบอร ์2-3 อาคารอิมแพ็ค 

เอ็กซิบิชนั เซ็นเตอร ์(Hall 8) เมืองทองธานี ตําบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

เรมิการประชุม 

ก่อนเริมการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทไดช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนํากรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ร่วม

ประชุมใหที้ประชุมไดร้บัทราบ 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท ไดช้ีแจงใหที้ประชุมรับทราบเกียวกบัการปฏิบติัตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีดีในเรืองสิทธิ

ของผูถื้อหุน้โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเพมิวาระการประชุม รวมทงัเสนอชอืบุคคลผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสม

เพือเขา้รับการเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท ก่อนทีบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที 

www.taokaenoi.co.th/ir รวมทังแจง้ขอ้มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย ์ตังแต่วนัที 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง

วนัที 31 มกราคม 2563 ซึงในการประชุมคราวนีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชือบุคคลเพือเขา้รับเลือกตังเป็น

กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ นอกจากนี บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถ้ือหุน้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ และ

ไดส้่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ตังแต่วนัที 22 กรกฎาคม 2563 เพือใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหน้า

ก่อนการประชุม รวมทงันําส่งเอกสารดังกล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั ซึงเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ  

ทังนี ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการขออนุมัติการจัดประชุมจากหน่วยงาน

ราชการ เพือป้องกนัการแพร่ระบาดของเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ ได้

ดาํเนินการดงันี 

1. จดัจุดคดักรอง และแบบสอบถามสาํหรบัการคดักรองผูมี้ความเสียง  

2. งดการรับประทานอาหารในสถานทีประชุม และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอด

ระยะเวลาทีเขา้ประชุม  

3. งดการตังไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถส่งคําถามใหแ้ก่เจา้หน้าทีระหว่างการ

พิจารณาวาระนัน ๆ เพือรวบรวมส่งใหป้ระธาน 

ฝ่ายเลขานุการบริษัทไดช้แีจงเรืองการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงันี  

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้ 1 หุน้ จะมีเสียง 1 เสียง โดยการลงมติเป็นดงันี 

• วาระที 1 วาระที 3 วาระที 5 และวาระที 7 ตอ้งผ่านมติทีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

• วาระที 2 และวาระที 4 เป็นวาระเพือทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 



 

 

• วาระที 6 เรืองพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผา่นมติทีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุม 

• วาระที 8 เรืองพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บังคบัของบริษัทฯ ตอ้งผ่านมติทีประชุมดว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. สําหรับผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกใหเ้รียบรอ้ยแลว้ เพือใชใ้น

กรณีทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระนัน ๆ 

โดยประธานทีประชุมจะถามวา่ มีผูถื้อหุน้ใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหย้กมือขนึเพือใหเ้จา้หน้าทีไปรบั

บัตรลงคะแนนโดยจะไดนํ้าคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของที

ประชุม ผลลพัธที์ไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในวาระนัน ๆ 

สาํหรบัวาระเลือกตงักรรมการเจา้หน้าทีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ เพือรวบรวมความเห็น ทงัเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพอืใหท้ราบผลการเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

3. บริษัทฯ ไดใ้ชโ้ปรแกรมการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ ซึงเป็นระบบ Barcode และไดแ้ต่งตังใหบ้ริษัท กุดัน แอนด์ 

พารท์เนอรส์ จํากัด เป็นทีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทําหน้าทีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปดว้ย

ความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

4. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแลว้ บริษัทฯ ไดท้าํการรวบรวมคะแนนไวใ้นคอมพิวเตอร์

เรียบรอ้ยแล้ว ดังนันผู ้รับมอบฉันทะทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียง 

ลงคะแนนอีก 

5. หากมีผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระทีอยู่ใน

ระหวา่งการพิจารณาและภายหลงัเท่านัน 

6. สาํหรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมือจบการประชุมขอใหส้่งคืนเจา้หน้าทีของบริษัทฯ ก่อนออกจากหอ้ง

ประชุม เพือใหมี้การปฏิบติัเป็นไปตามหลกัการทีดีในการประชุมผูถื้อหุน้ 

7. บริษัทฯ จะรวบรวมคําถามและจะตอบคําถามในหอ้งประชุมเฉพาะทีเกียวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง 

สําหรับคําถามและขอ้เสนอแนะอืน ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชีแจงแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

เผยแพร่ผ่านระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันับแต่การประชุมเสรจ็

สิน 

จากนันฝ่ายเลขานุการบริษัทไดแ้นะนําคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และทีปรึกษาทางกฎหมาย ดงันี 

คณะกรรมการบริษัท จาํนวน 8 ท่าน 

1. คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 



 

 

2. คุณวณี ทัศนมณเฑียร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

3.  คุณชยัยงค ์รตันเจริญศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

4. คุณสมบุญ ประสิทธิจูตระกูล กรรมการและกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5.  คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจา้หน้าทีบริหาร 

6. คุณอรพทัธ์ พีระเดชาพนัธ ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู ้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการ

จดัการ)/ ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

7. คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล กรรมการบริษัท/ รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหารความเสียง 

8. คุณพรธีรา รงคะศิริพนัธ ์ กรรมการบริษัท/ ผูจ้ดัการทัวไป/ กรรมการบริหารความเสียง  

หมายเหตุ สดัส่วนกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

ผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

1. คุณณชัชชัพงศ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการ (สนับสนุนธุรกิจ) 

2.  คุณวุฒิ เครือนําคาํ ประธานเจา้หน้าทีกลุ่มงานปฎิบติัการ 

3.  คุณปริญญ ์พิชญวิจิตร ประธานเจา้หน้าทีกลุ่มงานบริหารทรพัยากรบุคคล 

4.  คุณประยุทธ อภิสิทธิเสรีกุล ประธานเจา้หน้าทีกลุ่มงานกลยุทธแ์ละงานพาณิชย ์

5.  คุณคู่สูรย ์รตันะพร ประธานเจา้หน้าทีกลุ่มงานการเงิน 

ผูส้อบบญัชี  

 คุณชูพงศ์ สุระชุติกาล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4325  

บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

ทปีรึกษาทางกฎหมาย  

 คุณกุดนั สุขุมานนท ์ บริษัท กุดนั แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

คุณยุทธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานทีประชุมผูถื้อหุน้ (“ประธานฯ”) ไดแ้ถลงต่อทีประชุม

วา่เมือวนัที 9 กรกฎาคม 2563 เป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้เพือสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประชุมประจาํปี 2563 ปรากฏ

วา่มีผูถื้อหุน้วนัทีปิดสมุดทะเบียน 13,099 ราย จากจาํนวนหุน้ทังหมด 1,380,000,000 หุน้ และในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้



 

 

ประจําปี 2563 ณ เวลาเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 45 ราย คิดเป็นจํานวน 454,722,168 หุน้ 

และมีผูถื้อหุน้ทีรบัมอบฉันทะมา 1,013 ราย คิดเป็นจาํนวน 468,554,319 หุน้ รวมแลว้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 1,058 ราย คิดเป็นจาํนวน ทงัหมด 923,276,487 หุน้ เท่ากบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ทังหมดรอ้ยละ 66.90 จากจาํนวนหุน้ทังหมด 1,380,000,000 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ที 33 ประธานฯ 

จึงกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดงันี 

วาระท ี1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 ซึงประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 25 
เมษายน 2562 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่าการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 ซึงประชุมเมือวนัพฤหสับดีที 25 

เมษายน 2562 ทีผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมือวนัที 10 พฤษภาคม 2562 หลังการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 

14 วนั รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลําดบัที 1 ของหนังสือเชิญประชุมทีไดจ้ดัส่งใหผู้้

ถือหุน้แลว้ ทังนี คณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชุมถูกตอ้งครบถว้น เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ดงักล่าว  

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ เพิมเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน รบัรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ซึงประชุมเมอืวนัพฤหสับดีที 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

เห็นดว้ย      923,276,578 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 

งดออกเสียง                       0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.00 

วาระท ี2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 

ประธานฯ ชีแจงต่อทีประชุมว่าเพอืใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การจดัทํา

และส่งงบการเงินและรายงานเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ขอ้ 3 และตาม

ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ที 41 บริษัทฯ ไดจ้ดัทําสรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมา และรายการเปลียนแปลงทีสาํคญัซึงเกิดขึนในรอบปี 

2562 รายละเอียดดังทีปรากฏในรายงานประจาํปี ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลําดับที 2 ของหนังสือเชิญประชุมทีไดส้่งใหผู้ถื้อ

หุน้แลว้ และมอบหมายใหคุ้ณจิระพงษ์ สันติภิรมยกุ์ล รองกรรมการผูจ้ดัการ ชีแจงรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล ชีแจงต่อทีประชุมวา่ ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดขาย 5,267 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย

ละ 3 โดยมีสดัส่วนการขายจากภายในประเทศรอ้ยละ 40 ประเทศจีนรอ้ยละ 36 ประเทศอืน ๆ รอ้ยละ 24 ทงันี เป็นรายการที



 

 

เกิดขึนก่อนมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยอดขายรวมลดลงเนืองจากยอดขายประเทศจีนลดลง 

อนัเป็นผลมาจากการเปลียนแปลงผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศจีน 

ตลาดภายในประเทศ มียอดขายรวม 2,120 ล้านบาท สูงขึนรอ้ยละ 3 โดยบริษัทฯ ครองส่วนแบ่งทาง

การตลาดสาํหรบัขนมขบเคียวประเภทสาหร่ายมากเป็นอนัดับที 1 จาํนวนรอ้ยละ 69 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของตลาดขนมขบ

เคียวในประเทศไทยสูงขึนรอ้ยละ 4.7 ในขณะทีตลาดสาหร่ายแปรรูปลดลงรอ้ยละ 3.4 บริษัทฯ มียอดขายภายในประเทศในปี 

2562 สูงขนึเนืองจากมีการร่วมมือกบัผลิตภณัฑม์นัฝรงัพริงเกิลส ์(Pringles) ในการออกผลิตภณัฑใ์หม่ หรือ Co-branding และ

การออกผลิตภัณฑ์สินคา้เพือสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์สาหร่าย กูด้เดย ์(Good Day) โปรตีนเวยอ์ัดแท่ง พาวเวอร ์บาร ์(Power 

Bar) ผลิตภัณฑอ์าหารเสริม พรี เวิรค์เอาท์ (Pre Workout) รวมไปถึงการทีบริษัท เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ 

จํากดั ซึงเป็นบริษัทย่อย ไดมี้การทําธุรกิจอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) อนัไดแ้ก่ รา้นขา้วแกงกะหรี ฮิ

โนยะ (Hinoya Curry) อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2562 เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีกระทบต่อการท่องเทียว ส่งผลใหย้อดขายใน

ส่วนของลูกคา้กลุ่มนักท่องเทียวไม่ตรงตามเป้าหมาย  

ตลาดประเทศจีน มียอดขายรวม 1,906 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13 โดยมีการเปลยีนแปลงตัวแทนจาํหน่าย 

จากเดิมมีตวัแทนจาํหน่ายจาํนวน 2-3 ราย เป็นรายเดียว คือ โอริออน กรุ๊ป (Orion Group) ในช่วงปลายปี 2562 นอกจากนีมี

การเพิมช่องทางการจัดจําหน่ายทางออนไลน์ (Online) โดยการเปิดบัญชีผูใ้ชอ้ย่างเป็นทางการ (Official Account) เพือทํา

กิจกรรมการทางการตลาดผ่านชอ่งทางออนไลน์บนแพลตฟอรม์ทีนิยม ไดแ้ก ่เถาเป่า (Taobao) ทีมอล (TMall) ในขณะเดียวกนั

ก็ไดมี้การดาํเนินการสรา้งแบรนด์ในกลุ่มลูกคา้หลกั โดยการใชแ้บรนด ์แอมบาสเดอร ์(Brand Ambassador) เช่น วงบอยแบนด ์

เอสบีไฟฟ์ (SB FIVE) ทังนี จากการเปลียนแปลงตัวแทนจาํหน่ายทําใหมี้ค่าใชจ้่ายแรกเขา้ซึงเป็นขอ้ตกลงระหว่างบริษัทฯ กบั  

โอริออน กรุ๊ป (Orion Group) ซึงจะมีการรบัรูใ้นไตรมาส 4 ของปี 2562 จนถึงไตรมาสที 3 ของปี 2563 

ตลาดต่างประเทศอืน ๆ ซึงมีสดัส่วนอยู่รอ้ยละ 24 ของยอดขายทังหมดในปี 2562 มียอดขายรวม 1,241 

ล้านบาท สูงขึนร ้อยละ 6 โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา,ลาว,เมียนมาร์,เวียดนาม) และ

สหรัฐอเมริกา ในส่วนของตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศจีน ทีบริษัทฯ ใหค้วามสนใจ คือ ตลาดสหรฐัอเมริกา ซึง

บริษัทฯ ไดม้ีการปรบักลยุทธ์จากเดิมมีการซือโรงงานเพือผลิตสาหร่ายอบทีรฐัแคลิฟอร์เนีย ต่อมาไดมี้การปิดโรงงานเพือลด

ค่าใชจ้่าย และเปลียนเป็นการจา้งผลิตแทน ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทสาหร่ายทอด สาหร่ายยา่ง สาหร่ายเทมปุระยงัคงนําเขา้จาก

โรงงานในประเทศไทย ขณะนี ทีมงานทีดูแลตลาดสหรฐัอเมริกากาํลงัดําเนินการขายตลาดโมเดิรน์เทรด (Modern Trade) โดย

การจาํหน่ายใน คอสโก ้(Costco) ซีวีเอส ฟารม์าซี (CVS pharmacy) และ แฟมิลี กรุ๊ป (Family Group) ในรฐัฮาวาย ส่งผลให้

ยอดขายในตลาดต่างประเทศอืนๆ สูงขึนรอ้ยละ 6 นอกจากตลาดสหรฐัอเมริกาแลว้ ยังไดม้ีการขยายช่องทางทางการตลาด 

อืน ๆ เช่น ประเทศแคนาดา หรือในทวีปยุโรป 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกาํไรขนัตน้เพิมขึนเป็นรอ้ยละ 28.1 จากเดิมในปี 2561 มีกาํไรขึนตน้รอ้ยละ 27.5 

สาเหตุทีกาํไรขนัตน้เพิมขึน เนืองจากบริษัทฯ มีการเริมใชว้ตัถุดิบสาหร่ายในฤดูกาลปี 2562 บางส่วน ซึงสาหร่ายในฤดูกาลปี 

2562 มีตน้ทุนทีถูกกว่าในปีทีผ่านมา ประมาณรอ้ยละ 10 ในขณะเดียวกัน จากการทีมียอดผลิตลดลงเนืองจากยอดขายใน

ประเทศจีนทีลดลง ทําใหโ้รงงานโรจนะซึงมุ่งเน้นตลาดส่งออกปรบัการผลิต อันส่งผลใหต้น้ทุนค่าใชจ้่ายในการผลิตต่อหน่วย

สูงขึน ทังนี จากการปิดโรงงานผลิตสาหร่ายในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทําใหม้ีการรับรูค่้าใชจ้่าย

บางส่วน ส่งผลใหผ้ลการดาํเนินการในปี 2562 ยงัคงมีกาํไร 



 

 

ในการดาํเนินการในปี 2563 ในช่วงครึงปีหลงั สาํหรบัตลาดภายในประเทศจะมีการออกสินคา้ใหม่ ประเภท

อืนนอกจากสาหร่าย (Non Seaweed) รวมถึงการควบคุมค่าใชจ่้ายทางตลาด สาํหรบัตลาดประเทศจีนจะมีการเพิมสินคา้ใหม่ 

เพือกระตุน้ใหก้ลบัมาเติบโต สาํหรบัตลาดสหรฐัอเมริกา ในครึงปีแรก มีการสรา้งยอดขายเติบโตไดใ้นระดับสูงสุด (New High) 

ซึงคาดวา่จะกลับมาทาํกาํไรไดใ้นช่วงครึงปีหลัง สาํหรบัตลาดต่างประเทศอืน ๆ ไดมี้การเดินหน้ากลยุทธส์รา้งแบรนดร์ะดับโลก 

(Global Brand) โดยเน้นกลุ่มประเทศทีมีศกัยภาพ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV  

ในส่วนดา้นการผลิต เนืองจากในครึงปีแรกมีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้

แผนการรวมโรงงานเริมเร็วขึน เพือเพิมประสิทธิภาพในการผลิต ความคล่องตัว และลดตน้ทุนการผลิต รวมถึงการปรับ

สายการผลิตเดิมทีโรงงานนพวงศ์ใหร้องรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสายการผลิตเพือเพิมศักยภาพ และจะนําสาหร่ายใน

ฤดูกาลปี 2562 มาใชค้รบทุกผลิตภณัฑใ์นช่วงครึงปีหลงั 

นอกเหนือจากผลการดําเนินการต่าง ๆ แลว้ บริษัทฯ มีความประสงค์ในการประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วม

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) และ

บริษัทฯ จะเขา้ร่วมโครงการประเมินหุน้ยงัยืนโดยไดเ้ขา้ร่วมโครงการ SD Journey ของตลาดหลกัทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้  

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

คุณสมบตั ิห. เพียรเจริญ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงแนวทางทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 

2563 และในอนาคต 

ประธานฯ ชีแจงว่า คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ลไดช้ีแจงแนวทางทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2563 ของ

บริษัทฯ ในเบืองตน้ไปแลว้ และมอบหมายใหคุ้ณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจา้หน้าทีบริหาร ชีแจงในรายละเอียด

เพิมเติม 

คุณอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์ชีแจงต่อทีประชุมวา่ เนืองจากในปีนีมีสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลกระทบในหลาย ๆ ดา้น ซึงคราวทีประเทศจีนมีการประกาศปิดพืนที (Lockdown) อนัส่งผล

กระทบยอดส่งออกและตลาดนักท่องเทียว บริษัทฯ จึงดําเนินการลดค่าใชจ้่ายทางการตลาดตงัแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 

และประเทศอืน ๆ ก็เริมประกาศปิดพืนที (Lockdown) ในช่วงไตรมาสที 2 อย่างไรก็ตามประเทศจีนเริมฟืนตัวขึน ส่งผลให้

ยอดขายดีขนึ โดยผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไดมี้การประชุมร่วมกบั โอริออน กรุ๊ป (Orion Group) ตัวแทนจาํหน่ายในประเทศจีนเพือ

ปรึกษาหารือต่าง ๆ ส่งผลใหย้อดขายในประเทศจีนในช่วงครึงปีแรกผ่านไปไดด้ว้ยดี ซึงแมย้อดขายจะลดลง แต่ไม่มากนักเมือ

เทียบกบัสินคา้อนื ๆ ทีประเทศไทยส่งออกไปยงัประเทศจีน  

นอกจากนี บริษัทฯ ไดด้าํเนินการปิดเถา้แก่น้อยแลนด ์จาํนวน 10 สาขา ในช่วงครึงปีแรก โดยสาขาทีปิดเป็น

สาขาทีเน้นลูกคา้ตลาดนักท่องเทียว จากเดิมทีวางแผนในปลายปี 2562 ว่าจะปิดเถา้แก่น้อยแลนด์ สาขาทีไม่สามารถทํากาํไร

ได ้จาํนวน 3 - 4 สาขา ส่งผลใหปั้จจุบนั มีเถา้แก่น้อยแลนด ์ทังสินจาํนวน 9 สาขา สาํหรบัค่าใชจ้่าย บริษัทฯ ไดด้าํเนินการลด

กาํลังการผลิต และรวมการผลิดทีโรงงานโรจนะเพียงแห่งเดียว ซึงเป็นโรงงานทีไดร้บัสิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุน 

(Board of Investment: BOI) เพือบริหารค่าใชจ้่าย รวมไปถึงการลดกาํลงัการผลิต ส่งผลใหก้าํไรสุทธิใกลเ้คียงกบัปีกอ่น  

สาํหรับตลาดสหรฐัอเมริกา ในช่วงครงึปีแรกมียอดขายตรงตามทีตงัเป้าหมายไว ้โดยเฉพาะในไตรมาสทีสอง

ทีมียอดขายในระดับสูงสุด (New High) ซึงปัจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นว่าตลาดสหรฐัอเมริกามีโอกาสทีจะเติบโตได ้โดยปัจจุบนัมี

ยอดขายทีสูงขึนในทุกช่องทางการจาํหน่าย โดยมียอดขายผ่านช่องทางการจาํหน่ายคอสโก ้(Costco) สูงขึนมากทีสุด ปัจจุบนั 



 

 

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นตลาดสหรฐัอเมริกาเพือเริมสรา้งผลกาํไรไดใ้นไตรมาสที 4 อย่างไรก็ตาม เนืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสหรฐัอเมริกายงัไม่ดีขึนนัก แต่หากสถานการณก์ลับมาเป็นปกติก็คาดว่า

จะฟืนตวัขนึ และมีผลกาํไรไดใ้นไตรมาสที 4 นอกจากนี บริษัทฯ ยงัคงมุ่งผลกัดนัตลาดในประเทศจีนตามแผนเดิม  

สาํหรบัการฟืนตวัของยอดขายของตลาดภายในประเทศและประเทศอืน ๆ นัน เนืองจากสินคา้กลุ่มสาหร่ายมี

ยอดขายมาจากกลุ่มนักท่องเทียวถึงรอ้ยละ 20 ของยอดขายรวม และคาดว่าจะไม่มีการเปิดการท่องเทียวอย่างเสรีในช่วงไตร

มาสที 4 จึงคาดว่าจะมียอดขายรวมน้อยกว่ายอดขายเดิมก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะมี

ยอดขายอยูที่รอ้ยละ 80 - 90 ของยอดขายเดิม โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการออกสนิคา้ใหม่ และลดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ทังนี ยอดขาย

ในตลาดต่างประเทศยงัคงอยูใ่นระดับทีน่าพอใจ 

บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการขยายตลาดต่างประเทศตามวิสยัทัศน์ของบริษัทฯ โดยในช่วงครึงปีหลังจะมุ่งเน้นที

ตลาดทวีปอเมริกาเหนือ และกลุ่มประเทศ CLMV โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีโอกาสเติบโตในตลาดทวีปอเมริกาเหนือ จึงได้

ดาํเนินการขยายช่องทางการจดัจาํหน่าย และสรรหาหุน้สว่น (Partner) ส่วนกลุ่มประเทศ CLMV ก็เป็นตลาดต่างประเทศอีกแห่ง

หนึงทีบริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญ เนืองจากกลุ่มประเทศดังกล่าวมีการรายงานผูติ้ดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และมี

การประกาศปิดพนืที (Lockdown) น้อย จึงคาดวา่ไดร้บัผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจน้อย  

ทังนี บริษัทฯ จะมีการออกสินคา้ใหม่โดยการร่วมมือกับตราสินคา้อืน (Co-Branding) เพือขยายตลาด

ภายในประเทศ ซึงคาดว่าจะช่วยสรา้งยอดขายได ้จํานวน 30 ลา้นบาท และวางจําหน่ายในเดือนตุลาคม โดยมีสินคา้ทีร่วมมือ

กับตราสินคา้อืน (Co-Branding) จํานวน 5 รายการ รายการแรก คือ สินคา้ทีร่วมมือกับทางไตห้วัน ซึงคาดว่าจะช่วยสรา้ง

ยอดขายในประเทศได ้จาํนวน 60 ลา้นบาทในปีนี และจาํนวน 150 ลา้นบาทในปีหน้า ส่วนสินคา้อืน ๆ จะเป็นสินคา้ทีจะนํามา

ทําการตลาดก่อน โดยจะใชง้บประมาณเท่าทีจาํเป็น  

นอกจากนี บริษัทฯ ไดม้ีการรวมโรงงาน โดยมีเป้าหมายเพอืเพมิประสิทธิภาพ ความคล่องตวั และลดตน้ทุน 

ซึงจะทาํใหบ้ริษัทฯ มีผลกาํไรดีขนึ และจะลดค่าใชจ้่ายในปีหน้าไดเ้ป็นจาํนวนไม่ตาํกวา่ 100 ลา้นบาท และดาํเนินการปรบัปรุง

โรงงานนพวงศเ์พือเพมิศักยภาพในการผลิต และรองรบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์เพือกระจายความเสยีงของธุรกิจสาหร่าย สาํหรบั

วตัถุดิบ บริษัทฯ จะนําวตัถุดิบสาหร่ายในฤดูกาลปี 2562 มาใชใ้นไตรมาสที 3 – 4 ของปีนี และปีหน้าทงัปี โดยวตัถุดิบสาหร่าย

ยงัคงมีเพียงพอสาํหรบัการผลิตในปีหน้า และซือวตัถุดิบสาหร่ายน้อยลงเนืองจากยงัคงมีวตัถุดิบสาหร่ายทีเพียงพอต่อการผลิต 

ซึงหากการดําเนินการเป็นไปตามแผน บริษัทฯ จะมีผลกาํไรมากขึน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีความกงัวลเรืองสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึงอาจมีการแพร่ระบาดอีก ทังนี บริษัทฯ ไดมี้การวางแผนทางการเงิน 

และเงินทุนสํารองทีเพียงพอในระยะเวลา 1 ปี รวมถึงไดด้ําเนินการแต่งตังคุณจิระพงษ์ สันติภิรมยกุ์ล ใหก้ํากับดูแลบริษัทฯ 

(Compliance) เพือพฒันาองคก์ร และลดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิมเติมเกียวกบัผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในปี 2562 และเนืองจากวาระนีเป็น

วาระรบัทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระท ี3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิสาํหรบัปี สนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณวณี ทัศนมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแจงรายละเอียดของวาระนีใน

เบอืงตน้  

คุณวณี ทัศนมณเฑียร ชีแจงต่อทีประชุมวา่เพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน



 

 

จาํกดั พ.ศ. 2535  (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 40 นัน บริษัทฯ ได้

จดัทาํงบการเงินสาํหรบัปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ 

ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดร้ับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และมอบหมายใหคุ้ณจิระพงษ์ 

สนัติภิรมยกุ์ล รองกรรมการผูจ้ดัการ ชีแจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชีแจงว่างบการเงินสําหรับปี 2562 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 เป็นงบ

การเงินทีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไข และชีแจงโดยสรุปต่อทีประชุม ดงัต่อไปนี 

งบกําไรขาดทุน ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย 5,267 ลา้นบาท เทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มี

ยอดขายลดลงรอ้ยละ 3 โดยบริษัทฯ มีกาํไรขนัตน้ 1,480 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 28.1 ของยอดขาย เทียบกับปี 2561 

ลดลงรอ้ยละ 1 กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้373 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.1 ของยอดขาย เทียบกับปี 2561 ลดลงรอ้ยละ 

29 หรือ 150 ล้านบาท และกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.0 ของยอดขาย เทียบกับปี 

2561 ซึงมีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้459 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20 

งบแสดงฐานะการเงนิ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162 ลา้นบาท ลูกหนีการคา้และลูกหนี

หมุนเวียนอนื 919 ลา้นบาท โดยมีเงือนไขในการเรียกชาํระเงินของลูกหนีในประเทศ โดยเฉลีย 40 วนั และลูกหนีต่างประเทศ 

ไม่เกิน 10 วนั เนืองจากส่วนมากบริษัทฯ จะใชเ้งือนไขเรียกเก็บเมือทําการส่งของ (Cash On Delivery: COD) สินคา้คงเหลือ 

1,333 ลา้นบาท โดยรอ้ยละ 79 เป็นวตัถุดิบสาหร่าย รอ้ยละ 8 เป็นการบรรจุภณัฑ ์(Packaging) และรอ้ยละ 13 เป็นสินคา้

สาํเร็จรูป (Finished Goods) รวมสินทรพัยท์งัสิน 3,707 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ลดลง 81 ลา้นบาท สินทรพัยถ์าวร (ทีดิน 

อาคารและอุปกรณ์) มีจํานวน 1,019 ลา้นบาท ในขณะทีปี 2561 มีจํานวน 1,118 ลา้นบาท ลดลงเนืองจากค่าเสือมราคา 

และการตัดจ่ายชาํรุดรายการทีไม่ไดใ้ชง้าน สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 66 ลา้นบาท ซึงเป็นผลจากการรบัรูผ้ลขาดทุน

ในสหรัฐอเมริกา สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน 51 ลา้นบาท ซึงเป็นค่ามดัจาํสาขาเถา้แก่น้อยแลนด์และค่ามัดจาํในการลงทุนใน

สินทรพัยถ์าวรอืน ๆ ทงันี ตามทีไดแ้จง้ใหท้ราบไปเกียวกบัการปิดสาขาของเถา้แก่น้อยแลนด ์เมือสินปี 2562 บริษัทฯ มีเถา้แก่

น้อยแลนด์จํานวน 19 สาขา และรา้นขา้วแกงกะหรี ฮิโนยะ เคอรี (Hinoya Curry) จํานวน 4 รา้น ปัจจุบันมีเถา้แก่น้อยแลนด์

จํานวน 9 สาขา และรา้นขา้วแกงกะหรี ฮิโนยะ เคอรี (Hinoya Curry) จํานวน 5 รา้น ในส่วนของหนีสินไม่มีการเปลียนแปลง

มากนัก โดยบริษัทฯ มีเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 855 ลา้นบาท เจา้หนีการคา้ 604 ลา้นบาท ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

12 ลา้นบาท หนีสินหมุนเวียนอืนจากการเรียกเก็บเงินลูกคา้ล่วงหน้า 46 ลา้นบาท ทังนี เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ไดมี้การดูแล ระมัดระวงั และจัดเตรียมกระแสเงินสด รวมถึงการจดัหาแหล่ง

เงินทุนเพือคอยสนับสนุนธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ซึงคาดวา่จะผา่นไปไดด้ว้ยดี 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบ

การเงินสําหรบัปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ซึงไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และ

ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

เห็นดว้ย    923,276,578 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0.00 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 



 

 

งดออกเสียง                 0.00 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย                 0.00 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.00 

วาระท ี4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเสนอการงดจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2562 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมวา่ การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ

ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 44 กาํหนดใหที้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาจดัสรรกาํไร และจ่ายเงินปันผลประจาํปี ทังนีคณะกรรมการ

บริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ป็นครงัคราว เมือเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกาํไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน และ

รายงานใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทังสิน 345,000,000 บาท และมีทุนสํารองตาม

กฎหมายเป็นจาํนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึงครบตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ แลว้ ดงัน้ันบริษัทฯ จึงไม่มีการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายเพิมเติมอีก  

นอกจากนี บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํากว่าอัตรารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ภายหลังจากหกัภาษีและเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอืน (ถา้มี) แต่ในกรณีทีมีความจาํเป็นหรือมี

เหตุการณ์ทีไม่ปกติ บริษัทฯ อาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลยีนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน ๆ ตามความเหมาะสมได ้

จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัปี สินสุดวนัที 31 

ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกาํไรส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ตามงบการเฉพาะกิจการ จาํนวน 429,293,287 บาท รวมทังมี

กาํไรสะสมสาํหรบัจดัสรรจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ดังนัน บริษัทฯ จึงเสนอใหที้ประชุมรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาล จาํนวนสองครงัรวมในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท เป็นเงินทังสิน 358,800,000 บาท (คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 84 ของกาํไร

สาํหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) แบ่งเป็น 

-  การจ่ายปันผลระหวา่งกาลงวดครึงปีแรก ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท เป็นเงินทงัสิน 151,800,000 

บาท เมือวนัที11 กนัยายน 2562 

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครงัที 2 จากกําไรของบริษัทฯ ในอัตราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นเงิน

ทงัสิน 207,000,000 บาท เมือวนัที 24 เมษายน 2563 โดยการจ่ายปันผลระหวา่งกาลครงัทีสองนีเพือลด

ผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบัผูถื้อหุน้จากการเลือนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดยไม่มี

กาํหนดจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดงันันบริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจาํปี 2562 อีก 

ทังนีเมือพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561 ทีผ่านมา บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผล

จํานวนทังสิน 469,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุน้ละ 0.34 บาท (คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 96 ของกําไรสุทธิตามงบเฉพาะ

กิจการ) 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 



 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิมเติมเกียวกบัการจ่ายเงินปันผล และเนืองจากวาระนีเป็นวาระรบัทราบ จึงไม่ตอ้งมี

การลงมติ 

วาระท ี5 พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมวา่ เพือใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดี และใหมี้การลงคะแนนเสียง

โดยอิสระ ประธานฯ ขอเชิญกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนีออกจากหอ้งประชุม และมอบหมายใหคุ้ณชยัยงค ์รัตนเจริญศิริ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทําหน้าทีประธานในทีประชุมและชีแจงรายละเอียดต่อทีประชุม  

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชีแจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 15 

กําหนดใหก้รรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ ้นประจําปีในอัตราหนึงในสามของจํานวน

กรรมการทังหมด โดยกรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนันอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่ได ้ในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี 2563 มีกรรมการทีตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการทังหมด 8 ท่าน ซึง

เท่ากบัอตัราหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด คือ 

ชือ ตาํแหน่ง 

1. นายยุทธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นางสาวอรพทัธ ์ พีระเดชาพนัธ ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสียง/ กรรมการ

ผูจ้ดัการ (ธุรกิจระหวา่งประเทศและการจดัการ) 

3. นายจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสียง/ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอชือบุคคลเพือรบัคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้

ล่วงหน้าไดใ้นระหว่างวนัที 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอชือบุคคลอืนใดเขา้รบั

คดัเลือกเป็นกรรมการในครงันี 

เนืองจากกรรมการทัง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถว้นตามนโยบายของบริษัทฯ ซึงสอดคล้องและเท่ากับ

หลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณแ์ละประวติัการทาํงานทีดี และมีภาวะ

ผูนํ้า วิสยัทัศน์กวา้งไกล รวมทังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติทีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนั

เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ทังนี กรรมการรายเดิมทงั 3 คนขา้งตน้ ไม่ไดด้ํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือ

ผูบ้ริหารในกิจการอนืทีอาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

สาํหรับผูที้จะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผูที้มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพือ

พิจารณาเลือกตงักรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระท้งั 3 ท่าน ขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอีกวาระหนึง 



 

 

ทังนี ประวติั และความเชียวชาญของบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือ ระยะเวลาทีเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 

ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในรอบปีทีผ่านมา ขอ้มูลการถือหุน้ในบริษัทฯ ขอ้มูลการดํารง

ตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทอืน รวมทงัขอ้มูลความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัเสนอชือนัน ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดับ

ที 3 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

คุณศุภชัย นาํเกียรติสกุล ผูร้บัมอบฉนัทะจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ คุณยุทธ วรฉตัรธาร 

ดาํรงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีหรือไม่ 

คุณชยัยงค ์รตันเจริญศิร ิชีแจงวา่ ปัจจุบนั คุณยุทธ วรฉตัรธาร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลา 

8 ปี และหากทีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง จะเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

เกินกวา่ 9 ปี ในช่วงวาระการดาํรงตําแหน่งอีกวาระ อย่างไรก็ตาม ไม่มีกฎหมายหา้มกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ ดํารง

ตาํแหน่งเกินกวา่ 9 ปี ดงันัน การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระของคุณยุทธ วรฉตัรธาร ยงัคงสอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย 

ประกอบกบัเป็นบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวติัการทํางานทีดี ซึงเหมาะสมกบัการดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ เพิมเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้

เลือกตงั นายยุทธ วรฉตัรธาร นางสาวอรพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์และ นายจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล กรรมการทีครบกาํหนดออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกหนึงวาระ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

1.  นายยุทธ วรฉตัรธาร  

เห็นดว้ย      921,076,434 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.76 

ไม่เห็นดว้ย          2,200,164 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.24 

งดออกเสียง                       0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

2.  นางสาวอรพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์ 

เห็นดว้ย      921,942,734 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.86 

ไม่เห็นดว้ย          1,333,864 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.14 

งดออกเสียง                       0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 



 

 

3 . นายจิระพงษ ์สนัติภิรมยก์ลุ 

เห็นดว้ย      920,910,534 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.74 

ไม่เห็นดว้ย          2,366,064 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.26 

งดออกเสียง                       0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระท ี6 พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2563 

ประธานฯ ขอให ้คุณชัยยงค ์รตันเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนําเสนอวาระนี

ต่อทีประชุม เพือพิจารณา  

คุณชยัยงค ์รตันเจริญศิริ ชีแจงต่อทีประชุมวา่ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ไดก้าํหนดหา้มมิให้

จ่ายเงินหรือทรพัยส์ินอนืใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 16 ได้

กาํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบ ของเงินรางวลั เบียประชุม บาํเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอืนนัน ตามขอ้บังคับหรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัติซึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณฑ์ และจะกําหนดไวเ้ป็นครงัคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได ้และนอกจากนันให้

ไดร้บัเบียเลียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลนักรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าที และ

ความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทน 

จากธุรกิจทีมีขนาดใกลเ้คียงกบับริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 โดยมี

รายละเอียดดงันี  

1. คณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี (อัตรา

เดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี 

ค่าตอบแทน  

(บาท/เดือน/คน) 
ปี 2563 

(ปีทเีสนอ) 
ปี 2562 เพมิ/ ลด 

1. ประธานกรรมการบริษัท 60,000 60,000 - 

2. กรรมการอิสระ 30,000 30,000 - 



 

 

ค่าตอบแทน  

(บาท/เดือน/คน) 
ปี 2563 

(ปีทเีสนอ) 
ปี 2562 เพมิ/ ลด 

3. กรรมการและกรรมการบริหาร 80,000 80,000 - 

โบนัส บริษัทฯ เห็นควรกําหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฎิบัติงาน ประจําปี 2562 ใหแ้ก่

กรรมการบริษัท เป็นจํานวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม) โดยใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อ

ปี (อตัราเดิม) โดยมีรายละเอียดดงันี 

ค่าตอบแทน  

(บาท/เดือน/คน) 
ปี 2563  

(ปีทเีสนอ) ปี 2562 
เพมิ/ 
(ลด) 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - 

2. กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ค่าเบียประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดร้ับเบียประชุมเป็นรายครงั (อัตราเดิม) 

โดยมีรายละเอียดดงันี 

ค่าเบยีประชุม  

(บาท/ครงั/คน) 
ปี 2563  

(ปีทเีสนอ) ปี 2562 
เพมิ/ 
(ลด) 

1. ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 10,000 10,000 - 

2. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 8,000 8,000 - 

หมายเหตุ สาํหรับกรรมการทีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี เนืองจาก

ไดร้บัผลตอบแทนเป็นเงนิเดือนและโบนัสแลว้ 



 

 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษัทฯ รวมถึงอนุมติัการกาํหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสประจาํปี 2562 ใหแ้ก่

กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม อนุมัติการ

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2563 ตามทีเสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

เห็นดว้ย      923,276,598 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

งดออกเสียง                       0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระท ี7  พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัช ีประจาํปี 2563 

ประธานฯ ขอให ้คุณวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอวาระนีต่อทีประชุมเพือพิจารณา  

คุณวณี ทัศนมณเฑียร ชีแจงต่อทีประชุมว่าเพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ

ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 42 ทีกาํหนดใหที้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจําปีแต่งตังผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของ

บริษัทฯ ทุกปี 

ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชีหลายแห่ง 

เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีทีมีความเชียวชาญ มีความเป็นอิสระ มี

มาตรฐานการทํางานทีดี มีความเชียวชาญในการสอบบญัชี นอกจากนีเมือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานบริษัท ดีลอยท์ 

ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั มีค่าสอบบญัชีทีมีความเหมาะสม  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก

บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นสาํนักงานสอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 และอนุมติัค่าสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดังนี 

1)  แต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2563 

นายชูพงษ์   สุรชุติกาล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4325 หรือ 

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4301 หรือ 

นางสาวเพ็ญศร ี ธรรมวโรดม  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4923 หรือ 



 

 

นายวลัลภ   วิไลวรวิทย ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 6797 

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยเป็นผูส้อบบัญชีทีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ

ประกาศคณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทังนี บริษัททีเป็น

สาํนักงานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ/

บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะทีจะมีผลกระทบต่อการ

ปฏิบติัหน้าทีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ขอ้มูลผูส้อบบญัชีทีไดร้บัการเสนอชือประจาํปี 2563 ปรากฏตามสิง

ทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 4 

2)  อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจําปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบ

การเงินรวม เป็นเงินจํานวน 2,000,000 บาท เมือเทียบกับค่าสอบบัญชีปีทีผ่านมาราคาเท่าเดิม ทังนี 

ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ไม่รวมค่าบริการอืน ๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทํา

เอกสาร เป็นตน้ 

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2563 ของบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ 

แอนด์ แฟรนไชส ์จํากัด บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด และบริษัท เถา้แก่น้อยแคร ์จํากัด 

เป็นเงินจํานวน 1,000,000 บาท เมือเทียบกับค่าสอบบัญชีปีทีผ่านมาราคาเท่าเดิม โดยบริษัทย่อยเป็น

ผู ้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทังนี ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีขา้งต้นไม่รวมค่าบริการอืน ๆ (Non-Audit 

Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัทําเอกสาร เป็นตน้  

ค่าสอบบญัชี (บาท) ปี 2563 (ปีทเีสนอ) ปี 2562 เพมิ/ (ลด) 

1. บริษัทฯ 2,000,000 2,000,000 - 

2. บริษัทย่อย 1,000,000 1,000,000 - 

รวม 3,000,000 3,000,000 - 

 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ 

โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสุด วนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงมี

รายชอืดงัต่อไปนี  

1. นายชูพงษ ์  สุรชุติกาล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4325 หรือ 

2. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4301 หรือ 

3. นางสาวเพ็ญศร ี ธรรมวโรดม  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4923 หรือ 

4. นายวลัลภ  วิไลวรวิทย ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 6797 



 

 

และกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท 

รวมถึงรบัทราบค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยรวม ไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

แต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ตามทีเสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

เห็นดว้ย      923,276,598 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

งดออกเสียง                       0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระท ี8 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพมิเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า เนืองจากสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพือรองรับการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกสซึ์งจะเป็นการอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพอืใหส้อดคลอ้งกบัพระราชกาํหนดว่าดว้ย

การประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ข

เพิมเติมขอ้บงัคบับริษัท หมวดที 7 บทเพิมเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 

ขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ 

ขอ้ 47. บริษัทอาจกาํหนดใหจ้ดัประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกสก็์ได้

โดยการดําเนินการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมาย

กาํหนดและตามมาตรฐานการรกัษาความมนัคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศทีกาํ หนดไวใ้นกฎหมาย 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน อนุมติัการแกไ้ขเพมิเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตามทีเสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

เห็นดว้ย      923,276,598 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 



 

 

งดออกเสียง                       0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระท ี9 เรอืงอืน ๆ 

ประธานแจง้ต่อทีประชุมวา่ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยไดใ้ชส้ิทธิของตนเสนอวาระการประชุม

เป็นการล่วงหน้าเพอืส่งเสริมการปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีรวมทังเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเขา้รบัการเลือกตงั

เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี 2563 โดยดําเนินการไดต้งัแต่วนัที 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 

มกราคม 2563 โดยบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หลักเกณฑใ์นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที http://www.taokaenoi.co.th/ir และแจง้ข่าวผ่าน

ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและชือบุคคลเพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็น

กรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ 

ทงันี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนันีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 47 ราย 

คิดเป็นจํานวน 454,722,269 หุน้ และมีผูถื้อหุน้ทีรบัมอบฉนัทะมา 1,014 ราย คิดเป็นจาํนวน 468,554,329 หุน้ รวมแลว้

มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 1,061 ราย คิดเป็นจาํนวน 923,276,598 

หุน้ เท่ากบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมทังหมดรอ้ยละ 66.90 จากจาํนวนหุน้ทังหมด 1,380,000,000 หุน้ 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ เพิมเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและ

ปิดการประชุมเมอืเวลา 15.25 น. 

 

ลงชือ    ประธานทีประชุม 

  (นายยุทธ วรฉตัรธาร) 

 

ลงชือ     ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

        (นายณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ)์ 

               เลขานุการบริษัท 

 


