
 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 
ของ 

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

วัน เวลา และสถานท ี ประชุมเมือวนัพุธที 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนด์ บอลรูม ชัน 5 โรงแรม 

S31 สุขุมวิท เลขที 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

เรมิการประชุม 

ก่อนเริมการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทไดช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนํากรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ร่วม

ประชุมใหที้ประชุมไดร้บัทราบ 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท ไดช้ีแจงใหที้ประชุมรับทราบเกียวกบัการปฏิบติัตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีดีในเรืองสิทธิ

ของผูถื้อหุน้โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเพมิวาระการประชุม รวมทงัเสนอชอืบุคคลผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสม

เพือเขา้รับการเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท ก่อนทีบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที 

www.taokaenoi.co.th/ir รวมทังแจง้ขอ้มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย ์ตังแต่วนัที 24 ธันวาคม 2563 ถึง 29 

มกราคม 2564 ซึงในการประชุมคราวนีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้รบัเลือกตงัเป็นกรรมการแทน

กรรมการทีออกตามวาระ นอกจากนี บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และไดส้่งหนังสือ

เชิญประชุมในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR CODE) ตงัแต่วนัที 22 มีนาคม 2564 เพอืใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อน

การประชุม รวมทงันําส่งเอกสารดังกล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จํากดั ซึงเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผูด้ําเนินการจดัส่ง โดยบริษัทฯ เลือกการส่งในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR CODE) ตาม

โครงการจดักิจกรรมแบบลดโลกรอ้น (Care the Bear) ซึงเป็นหนึงในนโยบายดําเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม หรือ 

CSR โดยการจดัประชุมครงันีประหยดักระดาษหนังสือเชิญประชุมประมาณ 650,000 แผ่น 

ทังนี ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการขออนุมัติการจัดประชุมจากหน่วยงาน

ราชการ เพือป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ ได้

ดาํเนินการดงันี 

1. จดัจุดคดักรอง และแบบสอบถามสาํหรบัการคดักรองผูมี้ความเสียง  

2. งดการรบัประทานอาหารในสถานทีประชุม  

3. ขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามยั ตลอดระยะเวลาทีเขา้ประชุม  

4. งดการตังไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถส่งคําถามใหแ้ก่เจา้หน้าทีระหว่างการ

พิจารณาวาระนัน ๆ เพือรวบรวมส่งใหท่้านประธาน 



 

 

ฝ่ายเลขานุการบริษัทไดช้แีจงเรืองการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงันี  

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถือ โดยหุน้ 1 หุน้ จะมีเสียง 

1 เสียง ผูถ้ือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด ผูถื้อหุน้คนนันไม่มีสิทธิออกเสียงในเรืองนัน นอกจาก

การออกเสียงเลือกตงักรรมการ  

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะและเป็นบัตรเสีย ซึงจะไม่ถือว่าผูถื้อหุน้ 

หรือผูร้ับมอบฉันทะทีมีบัตรลงคะแนนในลักษณะดังกล่าวลงมติ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ/หรือ “งด

ออกเสียง” แต่บตัรเสียดงักล่าวจะนํามาคาํนวณเป็นฐานในการนับคะแนนดว้ย 

1) บตัรลงคะแนนทีมีการทาํเครืองหมายเกินกวา่หนึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนทีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนทีมีการขดีฆ่าและไม่มีลายมือชอืกาํกบั  

4) บตัรลงคะแนนทีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงทีมีอยู ่

ในกรณีทีท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชอืกาํกบัทุกครงั 

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะถือปฏิบติัดงันี 

สาํหรับผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเอง บริษัทไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกใหท่้าน เพือใชใ้นกรณีทีท่านไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระนันๆ โดยประธานทีประชุมจะถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง ขอใหท้่านยกมือขึนเพือใหเ้จา้หน้าทีไปรับบตัรลงคะแนน โดยจะไดนํ้าคะแนนไม่เห็นดว้ย งดออก

เสียง และบตัรเสียไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดของทีประชุม ผลลัพธที์ไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ย

ในวาระนันๆ  

สําหรับวาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

เจา้หน้าทีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน เพอืรวบรวมคะแนน ทงัเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก

เสียง เพอืใหท้ราบผลการเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล  

ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทไดท้ําการรวบรวมคะแนนไวใ้นโปรแกรมการจัด

ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ ดังนันผูร้ับมอบฉันทะทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ ไม่ตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนอีก 

3. การนับคะแนนสาํหรบัการลงมติในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

• วาระที 1 วาระที 3 วาระที 4 วาระที 5 และวาระที 7 ตอ้งผ่านมติทีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะไม่นําบตัรลงคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็น

ฐานในการนับคะแนน แต่บตัรลงคะแนนทีเป็น “บตัรเสีย” จะนํามารวมเป็นฐานในการนับคะแนนดว้ย 



 

 

• วาระที 2 เป็นวาระเพือทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

• วาระที 6 เรืองพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 ตอ้งผา่นมติทีประชุมดว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู ้ถือหุ้นซึงมาประชุม โดยบริษัทจะนําบัตร

ลงคะแนน “งดออกเสียง” และบตัรลงคะแนนทีเป็น “บตัรเสีย” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน 

• วาระที 8 เรืองพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแกไ้ขเปลียนแปลงหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ตอ้งผ่านมติทีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 

4 ของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนําบัตรลงคะแนน “งดออก

เสียง” และบตัรลงคะแนนทีเป็น “บตัรเสีย” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน 

4. บริษัทฯ ไดใ้ชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ซึงเป็นระบบบารโ์คด้ (Barcode) และไดแ้ต่งตังใหบ้ริษัท กุดนั 

แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด เป็นทีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทําหน้าทีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้

เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

5. ในกรณีทีผูถ้ือหุน้ส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบริษัทแจง้ปิดรับบัตรลงคะแนนวาระนันแลว้ 

บริษัทจะถือวา่บตัรลงคะแนนดังกล่าว เป็นบตัรลงคะแนนทีออกเสียง “เห็นดว้ย” 

6. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะทีเขา้ประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระทีอยู่ในระหวา่ง

การพิจารณาและวาระทีจะพิจารณาภายหลงัการเขา้ประชุมเท่านัน 

7. สําหรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมือจบการประชุมรบกวนขอใหส้่งคืนเจา้หน้าทีของบริษัทฯ ก่อนออก

จากหอ้งประชุม  

8. บริษัทฯ จะรวบรวมคําถามและจะตอบคําถามในหอ้งประชุมเฉพาะทีเกียวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง 

สําหรับคําถามและขอ้เสนอแนะอืน ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชีแจงแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

เผยแพร่ผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ละเว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายใน 14 วนันับแต่การประชุมเสร็จสิน 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 โดยกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุมครบ 8 ท่าน หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 100 และใหฝ่้ายเลขานุการบริษัทไดแ้นะนําคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และทีปรึกษาทางกฎหมาย ดงันี 

คณะกรรมการบริษัท จาํนวน 8 ท่าน 

1. คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. คุณวณี ทัศนมณเฑียร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 



 

 

3. คุณชยัยงค ์รตันเจริญศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

4. คุณสมบุญ ประสิทธิจูตระกูล กรรมการ และกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล กรรมการบริษัท/ รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหารความเสียง 

6. คุณพรธีรา รงคะศิริพนัธ ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสียง/ ผูจ้ดัการทัวไป บริษัท เอ็นซีพี 

เทรดดิงแอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 

ทังนี มีกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ดว้ยระบบ 

Webex จาํนวน 2 ท่าน 

1. คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจา้หน้าทีบริหาร 

2. คุณอรพทัธ์ พีระเดชาพนัธ ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผูจ้ดัการ (ธุรกิจระหวา่งประเทศและการจดัการ)/ 

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

หมายเหตุ สดัส่วนกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

ผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

1. คุณนันทนา ขาวปลมื ประธานเจา้หน้าทีกลุ่มงานบริหารรายได ้

2. คุณคู่สูรย ์รตันะพร ประธานเจา้หน้าทีกลุ่มงานการเงิน 

ทังนี มีผูบ้ริหารของบริษัทฯ ทีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ดว้ย

ระบบ Webex จาํนวน 4 ท่าน 

1. คุณณชัชชัพงศ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการ (สนับสนุนธุรกิจ) 

2. คุณวุฒิ เครือนําคาํ ประธานเจา้หน้าทีกลุ่มงานปฎิบติัการ 

3. คุณปริญญ ์พิชญวิจิตร ประธานเจา้หน้าทีกลุ่มงานบริหารทรพัยากรบุคคล 

4. คุณประยุทธ อภิสิทธิเสรีกุล ประธานเจา้หน้าทีกลุ่มงานกลยุทธแ์ละงานพาณิชย ์

ผูส้อบบญัชี  

 คุณชูพงศ์ สุระชุติกาล บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

 



 

 

ทปีรึกษาทางกฎหมาย  

 คุณเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์ บริษัท กุดนั แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานทีประชุมผูถ้ือหุน้ (“ประธานฯ”) กล่าวขออภัย

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านในความไม่สะดวกสาํหรบัการประชุมครงันี เนืองจากบริษัทฯ จะตอ้งดาํเนินการจดัการประชุมใหเ้ป็นไป

ตามทีกฎหมายกําหนด และไดแ้ถลงต่อทีประชุมว่าเมือวนัที 16 มีนาคม 2564 เป็นวนักําหนดรายชือผูถ้ือหุน้เพือสิทธิเขา้

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประชุมประจําปี 2564 ปรากฏว่ามีผูถ้ือหุน้วนัทีปิดสมุดทะเบียน 15,293 ราย จากจํานวนหุน้ทังหมด 

1,380,000,000 หุน้ และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ณ เวลาเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

จาํนวน 28 ราย คิดเป็นจาํนวนทังหมด 275,450 หุน้ และมีผูถื้อหุน้ทีรบัมอบฉนัทะมา 108 ราย คิดเป็น 851,903,619 หุน้ 

รวมแลว้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 136 ราย เป็นจาํนวนหุน้ ทังหมด 

852,179,069 หุน้ คิดเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทังหมดรอ้ยละ 61.75 จากจํานวนหุน้ทังหมด 1,380,000,000 หุน้ ครบองค์

ประชุมตามขอ้บงัคบั ขอ้ที 33 ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และดําเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดงันี 

วาระท ี1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ ้น ประจาํปี 2563 ซึงประชุมเมือวันจันทรท์ี 17 
สิงหาคม 2563 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่าการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจําปี 2563 ซึงประชุมเมือวันจันทร์ที 17 

สิงหาคม 2563 ทีผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง SET Link ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เมือวนัที 28 สิงหาคม 2563 หลงัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ภายใน 14 

วนั รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดับที 1 ของหนังสือเชิญประชุมทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อ

หุน้แลว้ ทังนี คณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถว้น เห็นสมควรเสนอใหผู้้ถือหุน้รับรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ดงักล่าว  

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซึงประชุมเมือวนั

จันทร์ที 17 สิงหาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี  

เห็นดว้ย 852,044,434 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสียง 145,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 



 

 

วาระท ี2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 

ประธานฯ ชีแจงต่อทีประชุมว่าเพอืใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การจดัทํา

และส่งงบการเงินและรายงานเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ขอ้ 3 และตาม

ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ที 41 บริษัทฯ ไดจ้ดัทําสรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมา และรายการเปลียนแปลงทีสาํคญัซึงเกิดขึนในรอบปี 

2563 รายละเอียดดงัทีปรากฏในแบบรายการแสดงขอ้มูลประจาํปี 2563 ปรากฏตามสงิทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2 ของหนังสือเชิญ

ประชุมทีไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ และมอบหมายใหคุ้ณจิระพงษ์ สันติภิรมยกุ์ล รองกรรมการผูจ้ัดการ ชีแจงรายละเอียดผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ 

คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมยกุ์ล ชีแจงต่อทีประชุมวา่ เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) มีผลกระทบต่อทังบริษัทฯ และคู่คา้ของบริษัทฯ ทําใหบ้ริษัทฯ ตอ้งดําเนินงานดว้ยความระมัดระวงั และมีการ

ปรับเปลียนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานธุรกิจ แผนการป้องกันธุรกิจ และมาตรการต่าง ๆ ของธุรกิจเป็นระยะๆ จากผล

ประกอบการยอ้นหลัง 3 ปีของบริษัทฯ พบว่าในปี 2561 บริษัทฯ มียอดขาย 5,427 ล้านบาท และในปี 2562 มียอดขาย 

5,267 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 3 สาํหรบัปี 2563 บริษัทฯ มียอดขาย 3,983 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 24 สาํหรบั

ยอดขายทีลดลงในปี 2562 นันมีสาเหตุมาจากยอดขายทีลดลงในตลาดประเทศจีนจาก 2,193 ลา้นบาทในปี 2561 เทียบกบั 

1,906 ลา้นบาท ในปี 2562 โดยยอดขายในประเทศจีนลดลงเนืองจากมีการเปลียนแปลงผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributor) ในช่วง

ปลายปี 2562 และยอดขายลดลงในปี 2563 สืบเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ซึงส่งผลใหมี้การปิดพนืที (Lock Down) อนัทําใหย้อดขายในประเทศจีนไม่ถึงเป้าหมายตามทีไดม้ีการคาดการณก์บัผูจ้ดัจาํหน่าย 

(Distributor) รายใหม่ ทังนี ในปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายในประเทศจีนรอ้ยละ 38 จากภายในประเทศรอ้ยละ 32 

ต่างประเทศอนื ๆ รอ้ยละ 30  

สําหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ มียอดขายรวม 1,276 ล้านบาท ลดลงเมือเทียบกับยอดขายในปี 

2562 ในภาพรวมของตลาดขนมขบเคียวในประเทศไทยทีมีมูลค่าประมาณ 35,000 ล้านบาทไดม้ีอัตราการเติบโตลดลง

ประมาณรอ้ยละ 10 และตลาดสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทยลดลงรอ้ยละ 28 โดยบริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาด

สาํหรับสินคา้ประเภทสาหร่ายแปรรูปจาํนวนรอ้ยละ 64 และจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล

กระทบใหบ้ริษัทฯ ไม่มีรายไดจ้ากนักท่องเทียวโดยเฉพาะนักท่องเทียวจีน บริษัทฯ จึงไดป้รับกลยุทธ์ของบริษัทย่อย โดย

ดําเนินการปิดสาขาของรา้นเถา้แก่น้อยแลนด์ และบริษัทฯ ไดมี้การออกสินคา้ใหม่ เป็นสินคา้สาหร่ายแปรรูปเพือสุขภาพ “กูด้

เดย”์ (Good Day) และสินคา้เครืองดืมแบรนดจ์สัท์ ดริงค ์(Just Drink) ซึงไดนํ้าสูตรมาจากไตห้วน้ และมาผลิตในประเทศไทย

โดยสินคา้ดงักล่าวไดเ้ริมมีการวางขายในเดือนธนัวาคม 2563 นอกจากนี บริษัทย่อย (บริษัท เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท ์แอนด์ 

แฟรนไชส ์จาํกดั) มีการเพิมช่องทางการจัดส่งของรา้นขา้วแกงกะหรี ฮิโนยะ (Hinoya Curry) ในรูปแบบ Delivery ซึงภาพรวม

ของตลาดภายในประเทศทีมีรายได้ลดลง บริษัทฯ จึงควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพือใหส้ัมพันธ์กับยอดขายทีมีการ

เปลยีนแปลง และเน้นช่องทางการจาํหน่ายทางออนไลน์มากขนึ 

สาํหรับตลาดในประเทศจีน มียอดขายรวม 1,514 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 21 โดยสาเหตุมาจากการเปลยีน

ผูจ้ัดจําหน่าย (Distributor) ในช่วงปลายปี 2562 และการทีบริษัทฯ ถูกลอกเลียนแบบสินคา้ (Copy Brand) อันนําไปสู่การ

ฟ้องรอ้ง นอกจากนี การทีบริษัทฯ เปลียนผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributor) ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและแผนการตลาด

เพิมขึน เช่น ค่าใชจ้่ายแรกเขา้ (Listing Fee) และเนืองจากปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรใ์นไตรมาส 4 ปี 2563 ส่งผลให้



 

 

ค่าขนส่งสูงขึน ทางผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributor) จึงมีการเจรจากบับริษัทฯ เพือใหบ้ริษัทฯ ช่วยเหลือในเรืองของค่าใชจ่้ายในการ

ขนส่งทีเพิมขึน 

สําหรับตลาดต่างประเทศอืน ๆ ซึงมีสัดส่วนอยู่รอ้ยละ 30 ของยอดขายทังหมดในปี 2563 มียอดขายรวม 

1,194 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี ตลาดทีบริษัทฯ มองว่ามีการเติบโต และ จะมุ่งเน้นมากขึน คือ ตลาดสหรฐัอเมริกา เนืองจากมี

ยอดขายในปี 2563 เพิมขึนรอ้ยละ 48 เทียบกบัยอดขายในปี 2562 นอกจากนีผลจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส่งผลกระทบในตลาดของประเทศทีมีการระบาดรุนแรง เช่น ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV อีกกล

ยุทธห์นึงของบริษัทในการทาํตลาดต่างประเทศ คือการสรา้งแบรนด ์การเปิดรา้นคา้ ทางออนไลน์ (Flagship Store) ในประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม และการทีบริษัทฯ ไดร้ับรางวลั IP Champion จากกรมทรัพยส์ินทางปัญญา จะส่งผลใน

ทางบวกต่อการสรา้งแบรนด์ (Brand Building) ใหบ้ริษัทฯ ในอนาคตไดต้่อไป 

จากผลการดําเนินงาน ในปี 2563 บริษัทฯ มีกาํไรขนัตน้เท่ากบั 1,024.1 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 25.7 จาก

ยอดขายและกาํไรสุทธิ 242.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.1 ของรายไดจ้ากการขาย  ทงันี การทีผลการดาํเนินงานลดลงเป็นผล

มาจาก (ก) การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบใหค้่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพิมมากขึน เช่น ค่าใชจ้่าย

ในการปิดสาขาเถา้แก่น้อยแลนด์ เป็นตน้ (ข) ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributor) และ (ค) ค่าใชจ้่ายในการ

จัดการสินคา้ลอกเลียนแบบ (Copy Brand) ในประเทศจีน นอกจากนี บริษัทฯ ยงัมีการปรับเปลียนแผนการผลิต โดยการรวม

โรงงานผลิตทีนพวงศ์ไปทีโรงงานผลิตทีโรจนะ และจากการทียอดขายไม่ถึงเป้าส่งผลต่อกําลังการผลิต ทําใหอ้ัตราการใช้

ประโยชน์จากการผลิต (Utilization Rate) มีจํานวนเพียงรอ้ยละ 54 ส่งผลให้ต้นทุนคงทีต่อหน่วยเพิมขึน อย่างไรก็ตาม 

เนืองจากราคาวตัถุดิบสาหร่ายซึงเป็นวตัถุดิบหลกัมีราคาลดลงทําใหอ้ตัรากาํไรขนัตน้ของบริษัทฯ มีอตัราลดลงไม่มากนัก  

ในปี 2564 บริษัทฯ จะดําเนินการปรบัแผนยอดขาย มุ่งเน้นตลาดในประเทศ พฒันาสินคา้ใหม่ และบริหาร

ตน้ทุน จึงขอมอบหมายให ้คุณนันทนา ขาวปลมื ประธานเจา้หน้าทีกลุ่มงานบรหิารรายได ้ชแีจงในรายละเอียดเกยีวกบัแผนการ

ดาํเนินงานของบรืษัทฯ ในปี 2564 

คุณนันทนา ขาวปลืม ชีแจงต่อทีประชุมว่า ในปีทีผ่านมา บริษัทฯ ตังใจทีจะนําสินค้าทีมีนวัตกรรม 

(Innovation) เสนอใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทงัในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีการพฒันาและเติบโตอย่างต่อเนืองในช่วง 10 ปี

ทีผ่านมา ตามทีคุณอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์ประธานเจา้หน้าทีบริหาร ไดเ้คยนําเสนอวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ซึงมี 3 กลยุทธห์ลกั 

ไดแ้ก ่ 

(1) Go Firm - การมุ่งเน้นทีธุรกิจหลัก (Core Business) ซึงธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ขนมขบเคียว 

ซึงบริษัทฯ จะดาํเนินการปรบัปรุงผลกาํไรใหดี้มากขนึเพือใหบ้ริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขนึ 

(2) Go Board - การขยายฐานธุรกิจหลกัใหก้วา้งมากขนึ เพือใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้ของบริษัทฯ ที

หลากหลายมากขึน 

(3) Go Global - การพฒันาดา้นนวตักรรมเพือมุ่งเน้นทงัตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

สินคา้ของบริษัทฯ มีจุดเริมตน้มาจากสาหร่าย และไดม้ีการพฒันาเป็นสินคา้ใกลเ้คียง เช่น ขนมขบเคียวต่าง ๆ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินคา้ทีหลากหลายมากขึน และในปีทีผ่านมาบริษัทฯ ไดม้ีการจัดหมวดหมู่สินคา้ใหมี้ความชดัเจนมากขึน 

ไดแ้ก่ สินคา้สาหร่ายซึงเป็นธุรกิจหลัก โปรตีน ทินเท็น (ปลาหมึก) และสินคา้ใหม่ทีมีการวางขายเมือปลายปี 2563 ซึงเป็น



 

 

สินคา้ประเภทเครืองดืมสินคา้แรกของบริษัทฯ ไดแ้ก่ เครืองดืมจสัท์ ดริงค ์(Just Drink) โดยสินคา้ของบริษัทฯ ยงัจดัอยู่ในกลุ่ม

สินคา้ทีมีนวตักรรม (Innovation) ส่งผลใหส้ินคา้ของบริษัทฯ แตกต่าง และโดดเด่นกวา่คู่แข่งรายอืน ๆ ในตลาด 

สาํหรับสินคา้เครอืงดืมจสัท ์ดริงค ์(Just Drink) บริษัทฯ ไดม้ีขอ้ตกลงความร่วมมือกบับริษัทในไตห้วนั โดย

นําสูตร วิธีการ (know-how) และลิขสิทธิในการทําการตลาด โดยบริษัทฯ ไดร้ับการตอบรบัทีดีมากสาํหรับตลาดในประเทศ 

บริษัทฯ เริมมีการวางขายในช่วงเดือนธนัวาคมของปีทีผ่านมา และปัจจุบนัเครอืงดืมจสัท์ ดริงคไ์ดม้กีารผลิตและจาํหน่ายไปแลว้

กว่า 6 ลา้นขวด ซึงถือว่าประสบความสาํเร็จมาก สิงทีบริษัทฯ ทําไดดี้ในช่วงทีผ่านมา คือ บริษัทฯ สามารถออกสินคา้ทีกลุ่ม

ผูบ้ริโภคยอมรบัในรสชาติ และบริษัทฯ ไดม้ีการจดัทําบรรจุภณัฑ ์(Packaging) ใหม่ในช่วงเทศกาล ไดแ้ก่ เทศกาลตรุษจีน เพือ

เพิมสีสนัในกบัตลาด และในช่วงตน้ปี 2564 บริษัทฯ สามารถขายเครืองดืมจสัท์ ดริงคไ์ดร้อ้ยละ 100 ของสินคา้ทีออกจาํหน่าย

ในสาขาของเซเวน่อีเลฟเวน่ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นทีจะพัฒนาสินคา้ใหม่ ๆ โดยการออกสินคา้พรีเมียม (Premium) และไม่จาํกัดแต่เพียงสินคา้

ประเภทชานม บริษัทฯ มีแผนทีจะออกสินคา้ประเภทกาแฟนม (Latte Coffee) ในอีกประมาณ 2 เดือนขา้งหน้า ในช่วงไตรมาส 

3 บริษัทฯ จะมีออกสินคา้ใหม่ จํานวน 2 รายการ และจะมีสินคา้ออกใหม่เรือย ๆ ในช่วงไตรมาสที 4 จนถึงตน้ปีหน้า ทังนี 

บริษัทฯ ไม่ไดมุ่้งเน้นเพียงสินคา้ชานม แต่มุ่งเน้นไปทีสินคา้ทีมีความแตกต่างและมีจุดขายทีชดัเจน และจะพฒันาใหเ้ป็นสินคา้ 

พรีเมียม ใหบ้ริษัทฯ มีสินคา้ทีหลากหลายมากขึน 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู ้ถือหุน้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์ในประเทศและ

ต่างประเทศในปีทีผ่านมา ส่งผลใหร้ายไดแ้ละกาํไรของบริษัทฯ ลดลง ในปีนีสถานการณ์จะดีขนึหรือไม่ อย่างไร 

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ ์ชีแจงว่า ในปีทีผ่านมา จากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) ส่งผลกระทบใหบ้ริษัทฯ มีรายไดล้ดลงประมาณรอ้ยละ 20 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถมีกาํไรและจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ได ้โดยในไตรมาสที 1 บริษัทฯ เริมมียอดขายกลับมาเกือบจะเท่าเดิม แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบนัทีมีการแพร่ระบาดของ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรงขึน ทําใหย้อดขายมีการชะลอตัว บริษัทฯ จึงมีการปรบัแผนการดําเนินงานใหม่ โดย

ยังคงมุ่งเน้นทีตลาดต่างประเทศ และจะเพิมสินคา้ใหม่ทีไม่ใช่สาหร่าย แต่ยังคงเป็นสินคา้ประเภทขนมขบเคียว และสินคา้

ประเภทเครืองดืม ทงันี บริษัทฯ ตงัเป้าหมายใหก้าํไรของบริษัทฯ เติบโตกวา่ในปีทีแลว้ การยา้ยโรงงานผลิตของบริษัทฯ จะเสร็จ

สินในไตรมาสที 2 โดยคาดว่าการรวมโรงงานผลิตจะทําใหบ้ริษัทฯ สามารถควบคุมการผลิตและควบคุมค่าใชจ้่ายไดต้าม

เป้าหมาย นอกจากนี บริษัทฯ จะเริมนําวตัถุดิบสาหร่ายทีราคาถูกลงกวา่ปีก่อนประมาณรอ้ยละ 10 มาใชใ้นปลายไตรมาสที 2 

ซึงคาดวา่จะส่งผลใหก้าํไรขนัตน้เพิมขึน 

คุณวสนัต ์พงษ์พุทธมนต ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2564 รวมถึง

ยอดขาย และกําไร โดยรายไดแ้ละกําไรของบริษัทฯ จะมาจากส่วนใดบา้ง และบริษัทฯ มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบา้ง จะแกไ้ข

อย่างไร 

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าบริษัทฯ จะมุ่งเน้นทีตลาดในประเทศมากขึน เนืองจากยังไม่มีการ

ท่องเทียว โดยในไตรมาสที 1 บริษัทฯ ไดม้ีร่วมมือกับหุน้ส่วน (Partner) รายอืนเพือออกสินคา้ใหม่ (Co-branding) ร่วมกับ

สินคา้ทาโร่ และจะออกสินคา้ใหม่ (Co-branding) กับคู่คา้รายอืนในไตรมาสที 3 และไตรมาสที 4 นอกจากนี บริษัทฯ จะ



 

 

มุ่งเน้นทีสินคา้ประเภทเครืองดืม โดยเครืองดืมจสัท์ ดริงค ์(Just Drink) ไดร้บัการตอบรบัดีกวา่ทีคาดการณไ์ว ้เนืองจากบริษัทฯ 

ใชก้ารโฆษณานอ้ยมาก แต่บริษัทฯ จะยงัคงทําการตลาดอย่างต่อเนือง ในไตรมาสที 2 และไตรมาสที 3 จะออกสินคา้ประเภท

กาแฟนม (Latte Coffee) ซึงในไตห้วนัเป็นสินคา้ทีขายดีกว่าสินคา้ชานม และในไตรมาสที 3 และไตรมาสที 4 จะออกสินคา้

ตามเทศกาล (Seasonal Product) เป็นสินคา้ประเภทเครืองดืม สาํหรบัตลาดต่างประเทศยงัคงมุ่งเน้นทีตลาดประเทศจีน กลุ่ม

ประเทศ CLMV โดยปัจจุบนัมีผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributor) หลายรายติดต่อมายงับริษัทฯ ซึงจะรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไป 

คุณวนิดา เติมธนาภรณ์ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ทีส่งคาํถามล่วงหน้ามาทางอีเมล ์สอบถามวา่ (1) สถานการณ์

และผลกระทบของการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรเ์ป็นอย่างไร (2) ยอดขายของเครืองดืมจสัท ์ดริงค ์(Just Drink) เป็นไปตาม

เป้าหมายหรือไม่ และ (3) ตารางเวลา (Timeline) ในการออกสินคา้ตามทีผูบ้ริหารเคยไดช้ีแจงไว ้และแผนงานในการร่วมมือ

กบัพนัธมิตรรายอนืในสินคา้ดา้น Plant Based และสินคา้เกยีวกบักญัชากญัชงเป็นอย่างไร 

คุณประยุทธ อภิสิทธิเสรีกุล ชีแจงในคําถามแรกว่า สถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรเ์ริมคลายตัว

ขนึในเดือนเมษายน ปัจจุบนัตูค้อนเทนเนอรมี์จาํนวนเพิมมากขนึเมือเทียบกบัตน้ปี แต่ราคายงัคงสูงอยู่และยงัไม่มีแนวโน้มทีจะ

ลดลง และจากการสาํรวจตลาดคาดวา่ราคาตูค้อนเทนเนอรจ์ะยงัคงสูงไปจนถึงปลายปี 

คุณนันทนา ขาวปลืม ชีแจงในคําถามที 2 ว่า มียอดขายของเครืองดืมจัสท์ ดริงค์ (Just Drink) ดีกว่าที

คาดการณไ์ว ้2 เท่า  

คุณนันทนา ขาวปลืม ชีแจงในคําถามที 3 ว่า สําหรับสินคา้ด้าน Plant Based บริษัทฯ มีการทําบันทึก

ขอ้ตกลง (MOU) เพือพฒันาสินคา้และความเป็นไปไดต้่าง ๆ สําหรบัสินคา้เกียวกบักัญชากญัชง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างทีรอ

ความชัดเจนเกียวกับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง บริษัทฯ ได้

ดาํเนินการสาํรวจตลาดวา่บริษัทฯ สามารถดาํเนินการอะไรไดบ้า้ง โดยประสานงานร่วมกบัคู่คา้ของบริษัทฯ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ เพิมเติม และเนืองจากวาระนีเป็นวาระรบัทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระท ี3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิสาํหรบัปี สนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณวณี ทัศนมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแจงรายละเอียดของวาระนีใน

เบืองตน้ คุณวณี ทัศนมณเฑียร ชีแจงต่อทีประชุมว่าเพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั 

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

งบการเงินสาํหรบัปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ 

โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกดั และไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และมอบหมายใหคุ้ณจิระพงษ์ สนัติ

ภิรมยกุ์ล รองกรรมการผูจ้ดัการ ชีแจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมยกุ์ล ชีแจงรายละเอียดงบการเงินสําหรับปี 2563 สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 

โดยสรุปต่อทีประชุม ดงัต่อไปนี 

สาํหรบังบกาํไรขาดทุน ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย 3,983 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2562 บริษัทฯ 

มียอดขายลดลงรอ้ยละ 24 ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีกําไรขนัตน้ลดลงรอ้ยละ 31 หรือ 456 ลา้น เมือเทียบกับปี 2562 ซึงมีกําไร

ขนัตน้ 1,024 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25.7 ของยอดขาย บริษัทฯ มีตน้ทุนการขาย 442 ลา้น ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 



 

 

307 ลา้น กําไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได ้273 ลา้นบาท และกําไรสุทธิของบริษัทฯ 243 ลา้น แมว้่ายอดขายของบริษัทฯ จะ

ลดลงเมือเทียบกบัปี 2562 แต่อตัรากาํไรสุทธิค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัปี 2562 เนืองจากบริษัทฯ ไดม้ีการจัดการเกียวกบัตน้ทุน

การจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาด ซึงน้อยกว่าในปี 2562 รอ้ยละ 42 หรือคิดเป็น 326 ลา้นบาท และ

ค่าใชจ้่ายดา้นการบริหารจดัการ ลดลงรอ้ยละ 11 ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีกาํไรสุทธิรอ้ยละ 6.1 ของยอดขาย เทียบกบัปี 2562 ซึงมี

กาํไรสุทธิรอ้ยละ 7 ของยอดขาย 

สําหรับงบดุล ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 209 ล้านบาท ลูกหนี

การคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 436 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ 1,259 ลา้นบาท สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 275 ลา้น

บาท สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 23 ลา้นบาท รวมสินทรัพยท์ังสิน 3,481 ลา้นบาท สําหรับสินคา้คงเหลือเป็นสินคา้สําเร็จรูป

ประมาณรอ้ยละ 10 ส่วนทีเหลือเป็นวตัถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (Packaging) โดยเป็นวตัถุดิบสาหร่ายประมาณรอ้ยละ 80 ของ

สินคา้คงเหลือ ทังนี บริษัทฯ มีสินทรพัยล์ดลงจากปี 2562 เล็กน้อยประมาณรอ้ยละ 6 บริษัทฯ มีสินทรพัยถ์าวร ทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ 983 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 โดยบริษัทฯ มีการลดมูลค่าทางบญัชี (Write-Off) และมีการซือทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์เพิมเติม สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,279 ลา้นบาท อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน มีการลงทุนในทีดินทีอาํเภอลาด

บัวหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา และอาคารบริเวณเมืองทองธานี ซึงยังไม่ไดมี้การใชง้าน เนืองจากเดิมบริษัทฯ ซือไวเ้พือ

รองรบัการขยายตวัของกิจการ 

ในส่วนของหนีสิน บริษัทฯ มีเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 690 ลา้นบาท ซึงส่วนใหญ่บริษัทฯ ไดกู้ยื้ม

เพือชําระราคาค่าวตัถุดิบสาหร่าย ส่วนเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 568 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนีการคา้ค่า

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) รวมหนีสินหมุนเวียน 1,358 ล้านบาท รวมหนีสินไม่

หมุนเวียน 101 ลา้นบาท รวมหนีสิน 1,458 ลา้นบาท รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,023 ลา้นบาท รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

3,481 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 226 ลา้นบาท 

สําหรับประสิทธิภาพในการบริหารทรพัยส์ิน (Financial Ratio) บริษัทฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บหนีเฉลีย 

สําหรับลูกหนีในประเทศจาก 103 วัน ในปี 2562 เป็น 124 วัน ในปี 2563 ระยะเวลาในการเรียกเก็บนานขึนเนืองจาก

ตัวแทนจาํหน่าย (Agent) ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี

เฉลีย สาํหรบัลูกหนีต่างประเทศประมาณ 15 - 20 วนั ใกลเ้คียงกบัในปีทีผ่านมา อตัราการหมุนเวียนสินคา้คงคลงัจากเดิม 10 

วนัเป็น 11 วนั โดยสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ สินคา้สาํเร็จรูป (Finished Goods) เป็นไปตามนโยบายบริษัททีจะจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรปู 

(Finished Goods) ในประเทศประมาณ 7 – 10 วนั สาํหรบัวตัถุดิบสาหร่ายทีใชต้่อเนืองมาตงัแต่ปี 2562 และเดิมคาดวา่จะใช้

หมดในปี 2563 แต่จากยอดขายทีไม่เป็นไปตามเป้าทําใหว้ัตถุดิบสาหร่ายยังคงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลใหม้ีอัตราการ

หมุนเวียนวตัถุดิบ 133 วนั ระยะเวลาชาํระหนีเฉลีย 28 วนั อตัราหนีสินต่อทุน 0.63 เท่า 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

คุณวนิดา เติมธนาภรณ์ ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ทีส่งคาํถามล่วงหน้ามาทางอีเมล์ สอบถามว่า (1) ปีทีผ่านมา 

ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างไรบา้ง ทางผูบ้ริหารยงัคงตังเป้าหมายรายไดไ้วที้ 5,200 

ลา้นบาท และกาํไรสุทธิทีรอ้ยละ 10 หรือไม่ และ (2) บริษัทฯ มีแนวโน้มทีจะมีผลประกอบการขาดทุนเหมือนในช่วงไตรมาสที 

4 ของปีทีแลว้หรือไม่ และคาดวา่บริษัทฯ จะฟืนตวัในไตรมาสไหน 

 



 

 

ประธานฯ ชีแจงวา่ คุณอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธไ์ดช้ีแจงในคาํถามแรกแลว้ก่อนหน้านี 

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชีแจงในคําถามที 2 ว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที 4 ของปี 

2563 บริษัทฯ ขาดทุนเนืองจากบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทีเกิดขนึจากการฟ้องรอ้งในประเทศจีน และการปิดสาขาของ

เถา้แก่น้อยแลนด์ 18 สาขา โดยบริษัทฯ ไดบ้ันทึกค่าใชจ้่ายในการบริหารในไตรมาสที 4 สําหรับคดีความใดทีถึงทีสุดแลว้และ

บริษัทฯ แพค้ดี บริษัทฯ ไดต้ังสํารองค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งและบันทึกค่าใชจ้่ายทนายเรียบรอ้ยแลว้ ส่วนการปิดสาขาของ 

เถา้แก่น้อยแลนด์นัน ดําเนินการเพือใหผ้ลประกอบการของบริษัทย่อยดีขึน ทังนี บริษัทฯ คาดว่าจะฟืนตัวในครึงปีหลังของปี 

2564 โดยทางผูบ้ริหารมีเป้าหมายใหบ้ริษัทฯ มีกาํไรสุทธิเป็นหลกัสิบลา้น และจะวางแผนการดาํเนินการใหไ้ปถึงเป้าหมาย 

คุณศักดิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า (1) บริษัทฯ ยงัคงมีกระแสเงินสดใน

การดําเนินธุรกิจในปี 2564 หรือไม่ (2) บริษัทฯ มีภาระหนีสินตอ้งจ่ายดอกเบียทังหมดเท่าใด จํานวนดอกเบียทังปี 2564 

ประมาณเท่าใด (3) บริษัทฯ ดําเนินการผสมกัญชงมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ (4) มาตรฐานการบัญชีที 9 และ 16  

มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากหรือน้อยเพียงใด (5) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ไม่สินสุดลงในไตรมาสที 2 บริษัทฯ จะมีการปรบักลยุทธใ์นการลงทุนใหม่หรือไม่ (6) บริษัทฯ จดัการสินคา้คงเหลือทีหมดอายุ

อย่างไร คิดเป็นรอ้ยละเท่าใดของยอดขาย (7) สาหร่ายมีอายุในการเก็บหรือไม ่(8) อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุนจาํนวน 39 

ลา้นมาจากอะไร และ (9) องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ทีติดลบมาเป็นระยะเวลา 2 ปีในงบการเงินรวมเกิดจากอะไร 

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชีแจงในคําถามทีแรกว่า ในปี 2563 ทีผ่านมา กระแสเงินสดเป็นเรืองทืทาง

ผูบ้ริหารใหค้วามระมดัระวงั บริษัทฯ ไดร้บัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงิน จึงทําใหก้ระแสเงินสดของบริษัทฯ เพียงพอต่อการ

ดาํเนินงานในปี 2564 

ประธานฯ ชีแจงในคําถามที 2 ว่า เงินในการชาํระดอกเบียมาจากกาํไรของบริษัทฯ ซึงหากกาํไรของบริษัทฯ 

ไม่ลดน้อยลงกวา่ในปีทีผ่านมาก็คาดวา่บริษัทฯ จะไม่มีปัญหาในการชาํระดอกเบยี ซึงการชีแจงตัวเลขทีแน่ชดัตอ้งขึนอยูก่บัการ

บริหารงานและการบริหารทางดา้นการเงินในไตรมาสถดัไป และชแีจงเพมิเติมวา่บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการชาํระดอกเบยี 

ประธานฯ ชีแจงวา่ คุณนันทนา ขาวปลืมไดช้ีแจงในคาํถามที 3 ในวาระที 2 แลว้ 

คุณชูพงศ์ สุระชุติกาล ชีแจงในคําถามที 4 ว่า ทางบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุว่ามีผลอย่างไรบา้ง โดย

มาตรฐานการบญัชีที 9 ไม่ไดม้ีผลกระทบต่อบริษัทฯ และมาตรฐานการบญัชีที 16 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยตามทีระบุใน

หมายเหตุที 2.5.1 ซึงไดมี้การบนัทึกเรียบรอ้ยแลว้ในปี 2563 

ประธานฯ ชีแจงเพมิเติมในคาํถามที 4 วา่ มาตรฐานการบญัชีที 9 เป็นมาตรฐานทางบญัชีเกยีวกบัลูกหนี ซึง

ลูกหนีของบริษัทฯ มีการชาํระหนีตามปกติ จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และมาตรฐานการบญัชีที 16 เป็นมาตรฐานทางบญัชี

เกียวกบัสญัญาเช่า ซึงบริษัทฯ ไม่มีสญัญาเช่าระยะยาว แตเ่นืองจากการปิดสาขาของเถา้แก่น้อยแลนด ์มาตรฐานการบญัชีที 16 

จึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เล็กน้อย 

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงในคําถามที 5 ว่า บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ในทุกเดือน เนืองจาก

คาดการณ์ว่าสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะยงัไม่ดีขึนในปีนี สาํหรับการลงทุนเพือการ

เติบโตในระยะยาวอาจชะลอ โดยมุ่งเน้นการลงทุนทีส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีรายได ้หรือกาํไรขึนมา ทังนี บริษัทฯ ไดด้ําเนินการปิด

สาขาของเถา้แก่นอ้ยแลนดไ์ปแลว้เกือบทุกสาขาในปี 2563 และจะดาํเนินการปิดสาขาสุดทา้ยในเดือนเมษายนนี ส่งผลใหธุ้รกิจ



 

 

ของบริษัท เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส ์จํากัด เหลือเพียงรา้นขา้วแกงกะหรี ฮิโนยะ (Hinoya Curry) ซึงตอนนี

กาํลังทบทวนแผนการขยายสาขา และคาดว่าจะชะลอการขยายสาขา โดยทบทวนการบริหารตน้ทุนและการพฒันาการบริหาร

และการบริการใหดี้ยิงขนึ 

คุณคู่สูรย ์รตันะพร ชีแจงในคําถามที 6 และ 7 ว่า สินคา้คงเหลือหลัก ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ ์(Packaging) และ

สินคา้สาํเร็จรูป (Finished Goods) บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัปรุงและตังสํารองไปเรียบรอ้ยแลว้ ซึงในปีทีผ่านมา บริษัทฯ มียอดที

สูงขึนเนืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึงเมือตน้ปีบริษัทฯ ไดม้ีการเตรียมสินคา้เพือรองรับ

นักท่องเทียวและการรับคืนของสินคา้ สําหรับบรรจุภัณฑ ์(Packaging) และวตัถุดิบสาหร่ายยงัคงมีอายุทีสามารถเก็บเพือใช ้

ต่อเนืองได ้ 

คุณคู่สูรย ์รตันะพร ชีแจงในคาํถามที 8 วา่ อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทุน ไดแ้ก ่สาํนักงานทีเมืองทองธานีซึง

บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือเมือ 3 ปีทีผ่านมาเพือรอการขยายตัวของบริษัทฯ แต่เนืองจากยอดขายไม่ไดเ้ป็นไปตามประมาณการ จึงยงั

ไม่ไดมี้การเขา้ใชส้ินทรพัยนี์ และทีดินทีอาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซงึเตรียมเพือรองรบัการขยายโรงงานแต่

บริษัทฯ ตดัสินใจขยายโรงงานผลิตทีโรจนะ เนืองจากบริษัทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี 

คุณคู่สูรย ์รัตนะพร ชีแจงในคําถามที 9 ว่า บริษัท เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากัด เป็น

บริษัทฯ ทีมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนือง โดยเฉพาะปี 2563 ธุรกิจของบริษัท เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด ์แฟรนไชส์ 

จาํกดั ไดร้บัผลกระทบโดยตรงเนืองจากไม่มีนักท่องเทียว จากการดาํเนินงานทีมีเพียงค่าใชจ้่าย ไดแ้ก่ ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน 

แต่ไม่มีรายได้เขา้มา และค่าใชจ้่ายในการปิดสาขาของเถา้แก่น้อยแลนด์ส่งผลใหส้่วนของผู ้ถือหุน้ของบริษัท เถ้าแก่น้อย 

เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส ์จาํกดั จึงยงัคงติดลบ 

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ จะแกไ้ขปัญหาอย่างไร เมือ

หลายปีทีผ่านมาบริษัทฯ มีกาํไรสุทธิลดลงจากรอ้ยละ 10 เหลือรอ้ยละ 6  

คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ ์ชีแจงว่า สาํหรับตลาดในประเทศจีน บริษัทฯ มุ่งเน้นทีจะทํายอดขายใหเ้พิมขึน 

รวมไปถึงการทําใหส้ินคา้มีคุณภาพ และการทําการตลาดทีดีเพือป้องกนัการลอกเลียนแบบ (Copy Brand) และทําใหย้อดขาย

เป็นไปอย่างราบลืน เนืองจากในช่วงทีผ่านมายอดขายมีการผันผวนมากซึงทําใหค้าดการณ์ในการจัดเตรียมสินคา้ไดย้าก ทงันี 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการวางแผนเพือใหบ้ริษัทฯ เติบโต โดยการมีผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributor) และหุน้ส่วน (Partner) ราย

ต่าง ๆ โดยไม่ไดมี้การวางแผนการรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหก้าร

ดําเนินงานไม่เป็นไปตามทีคาดหมายไว ้ดังนัน บริษัทฯ จะดําเนินการดว้ยความระมัดระวงัและรอบคอบมากขึน นอกจากนี 

บริษัทฯ จะดําเนินการขยายขอบเขตของสินคา้ของบริษัทฯ โดยในปีทีผ่านมาบริษัทฯ ไดอ้อกสินคา้ประเภทเครืองดืม ซึงหากมี

ยอดขายทีดีก็จะสามารถทาํใหบ้ริษัทฯ เติบโตได ้ทังนี คุณอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธ ์ไดก้ล่าวเพมิเติมวา่ ผูบ้ริหารมีความมุ่งมนัที

จะทาํใหบ้ริษัทฯ เติบโต และขอบคุณคณะกรรมการทีคอยใหค้าํแนะนําต่าง ๆ 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ เพิมเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติงบการเงินสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงไดผ่้านการ

ตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงไดร้บัการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี  



 

 

เห็นดว้ย 852,075,852 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสียง 145,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระท ี4 พิจารณาอนุมัติเรืองการจัดสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี  เป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย และ
อนุมตัิการจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ 

ประธานฯ แจง้ต่อทีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 45 

กาํหนดให ้บริษัทฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทังสิน 345,000,000 บาท และมีทุนสํารองตาม

กฎหมายเป็นจาํนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึงครบตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ แลว้ ดงัน้ัน บริษัทฯ จึงไม่มีการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายเพิมเติมอีก  

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 

กาํหนดใหที้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาจดัสรรกาํไร และจ่ายเงินปันผลประจาํปี ทงันี คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ป็นครงัคราว เมือเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกาํไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน และรายงานใหที้ประชุมผูถื้อหุน้

ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

นอกจากนี บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํากว่าอัตรารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ภายหลังจากหกัภาษีและเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอืน (ถา้มี) แต่ในกรณีทีมีความจาํเป็นหรือมี

เหตุการณ์ทีไม่ปกติ บริษัทฯ อาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลยีนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน ๆ ตามความเหมาะสมได ้

จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรบัปีสินสุดวนัที 31 

ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกาํไรส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ จาํนวน 337,377,831 บาท รวมทงัมีกาํไรสะสมสาํหรับจดัสรร

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ดงันัน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมติั

จ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรบัปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยมีอตัราการจ่ายเงินปันผลหุน้

ละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 289,800,000 บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 86 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดครึงปีแรก ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท เป็นเงินทงัสิน 151,800,000 

บาท เมือวนัที 9 กนัยายน 2563 

2. บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้ของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทังสิน 

138,000,000 บาท คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  



 

 

ทังนี บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ตามทีปรากฏรายชือ ณ 

วนักาํหนดรายชือผูมี้สิทธิรบัเงินปันผลในวนัองัคารที 16 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยบริษัทมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัศุกรที์ 7 พฤษภาคม 2564 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

คุณศกัดิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เนืองจากบริษัทฯ ไดมี้การจ่ายปันผลใน

ครึงปีแรกในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท และครงัปีหลังในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท ซึงอยากใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในครึงปีหลัง

มากกวา่ในครึงปีแรก หรือทางคณะกรรมการเห็นวา่กาํไรในครึงปีแรกดีกว่ากาํไรในครึงปีหลงั  

ประธานฯ ชีแจงวา่ การจ่ายปันผลระหวา่งกาลนัน แมว้า่ในช่วงครึงปีแรกบริษัทฯ มีผลกาํไรก็จะไม่จ่ายเงินปัน

ผลในจาํนวนทีมาก เนืองจากตอ้งรอผลการประกอบการในช่วงครึงปีหลงัดว้ย ซึงการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในครงึปี

แรกนัน คณะกรรมการพิจารณาแลว้วา่อตัรานีมีความเหมาะสม ส่วนการจ่ายเงินปันผลในครึงปีหลงั บริษัทฯ จะพิจารณาจากผล

ประกอบการของทังปี และตอ้งพิจารณาถึงเงินสดทีเตรียมไวจ่้ายเพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ

ความเหมาะสม 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ เพิมเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นเงินทุนสํารองตาม

กฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

เห็นดว้ย 852,066,760 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  9,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสียง 145,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระท ี5 พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

เพือใหก้ารพิจารณาเป็นไปอยา่งโปร่งใส ประธานฯ ขอเชิญกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

ออกจากหอ้งประชุมในระหว่างพิจารณา และมอบหมายใหคุ้ณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ชีแจงรายละเอียดต่อทีประชุม คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชีแจงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และ

ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 15 กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในอตัราหนึงใน

สามของจํานวนกรรมการทงัหมด และกรรมการทีจะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนันให้

จับสลากกนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซึงพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระนันอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้



 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 มีกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน จาก

จาํนวนกรรมการทงัหมด 8 ท่าน ซึงเท่ากบัอตัราหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด คือ 

ชือ ตาํแหน่ง 

1. นางวณี ทัศนมณเฑียร กรรมการอิสระ / กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายอิทธิพทัธ ์ พีระเดชาพนัธ ์ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบริหาร 

3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพนัธ ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของกรรมการทีจะตอ้งออก

จากตําแหน่งตามวาระแลว้เห็นว่า กรรมการทัง 3 ท่าน เป็นบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการ

ทํางานทีดี และมีภาวะผูนํ้า วิสยัทัศน์กวา้งไกล รวมทงัมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติทีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลา

ใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถว้นตามนโยบายของบริษัทฯ ซึง

สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทงันี กรรมการรายเดิมทงั 3 คนขา้งตน้ ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือ

ผูบ้ริหารในกิจการอนืทีอาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

สาํหรับผูที้จะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผูที้มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงขา้งมากและไม่รวมกรรมการทีครบกําหนดออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ) จึงเห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2564 เพือพิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบ

กาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระท้งั 3 ท่าน ขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอีกวาระหนึง 

ทังนี ประวติัและความเชียวชาญของบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือ ระยะเวลาทีเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 

ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีทีผ่านมา ขอ้มูลการถือหุน้ในบริษัทฯ ขอ้มูลการดํารง

ตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทอืน รวมทงัขอ้มูลความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัเสนอชือนัน มีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่ง

มาดว้ยลาํดบัที 3 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติใหเ้ลือกตงั นางวณี ทัศนมณเฑียร นายอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพันธ์ และ

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพนัธ ์กรรมการทีครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอีกหนึงวาระ ดว้ย

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

 



 

 

1.  นางวณี ทศันมณเฑียร  

เห็นดว้ย 824,493,368 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.76 

ไม่เห็นดว้ย  27,585,292 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 3.24 

งดออกเสียง 145,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

2.  นายอทิธิพทัธ ์พรีะเดชาพนัธ ์ 

เห็นดว้ย 823,200,668 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.61 

ไม่เห็นดว้ย  28,877,992 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 3.39 

งดออกเสียง 145,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพนัธ ์

เห็นดว้ย 823,042,368 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.59 

ไม่เห็นดว้ย  29,036,292 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 3.41 

งดออกเสียง 145,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระท ี6 พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 

ประธานฯ ขอให ้คุณชัยยงค ์รตันเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนําเสนอวาระนี

ต่อทีประชุม  

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

จ่ายเงินหรือทรัพยส์ินอืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บังคับของบริษัทฯ และขอ้บังคับของบริษัทฯ  

ขอ้ 16 ไดก้าํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวลั เบียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนนัน ตามขอ้บังคบัหรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัติซึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน

หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไวเ้ป็นครงัคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได ้และ

นอกจากนันใหไ้ดร้บัเบียเลียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลนักรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าที และ

ความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทน 

จากธุรกิจทีมีขนาดใกลเ้คียงกบับริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญั



 

 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 โดยมี

รายละเอียดดงันี  

1. คณะกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายดือน จาํนวนรวม ไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี 

ค่าตอบแทน  
(บาท/คน/เดือน) 

ปี 2564 
(ปีทเีสนอ) 

ปี 2563 เพมิ/ ลด 

1. ประธานกรรมการบริษัท 60,000 60,000 - 

2. กรรมการอิสระ 30,000 30,000 - 

3. กรรมการและกรรมการบริหาร 80,000 80,000 - 

- สิทธิประโยชนอื์นๆ ไม่มี 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

- ค่าตอบแทนรายเดือน จาํนวนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี  

ค่าตอบแทน  
(บาท/เดือน/คน) 

ปี 2564 
(ปีทเีสนอ) 

ปี 2563 เพมิ/ ลด 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - 

2. กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

- ค่าเบยีประชุม 

ค่าตอบแทน  
(บาท/ครงั/คน) 

ปี 2564 
(ปีทเีสนอ) 

ปี 2563 เพมิ/ ลด 

1. ประธานกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน 

10,000 10,000 - 



 

 

ค่าตอบแทน  
(บาท/ครงั/คน) 

ปี 2564 
(ปีทเีสนอ) 

ปี 2563 เพมิ/ ลด 

2. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 8,000 8,000 - 

ทงันี สาํหรบักรรมการทีเป็นพนักงาน/ลูกจา้งของบริษัทของบริษัทจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี  

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2564 ตามทีเสนอทุก

ประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

เห็นดว้ย 852,069,560 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 

ไม่เห็นดว้ย  9,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสียง 145,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.02 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระท ี7  พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัช ีประจาํปี 2564 

ประธานฯ ขอให ้คุณวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอวาระนีต่อทีประชุมเพือพิจารณา  

คุณวณี ทัศนมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อทีประชุมว่าเพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 42 ทีกําหนดใหที้ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจําปีแต่งตังผูส้อบบัญชีและ

กาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี 

ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชีหลายแห่ง 

เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีทีมีความเชียวชาญ มีความเป็นอิสระ  

มีมาตรฐานการทํางานทีดี มีความเชียวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนีเมือพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน บริษัท  

ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั มีค่าสอบบญัชีทีมีความเหมาะสม  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก

บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นสาํนักงานสอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 และอนุมติัค่าสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดังนี 

 

 



 

 

1)  แต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2564 

นายชูพงษ์   สุรชุติกาล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4325 หรือ 

นางสาววิมลพร บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4067 หรือ 

นางสาวเพ็ญศร ี ธรรมวโรดม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4923 หรือ 

นายวลัลภ   วิไลวรวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 6797 

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยเป็นผูส้อบบัญชีทีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ

ประกาศคณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทังนี บริษัททีเป็น

สาํนักงานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ/ 

บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว ในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อ

การปฏิบติัหน้าทีอย่างเป็นอิสระแต่อยา่งใด ขอ้มูลผูส้อบบญัชีทีไดร้บัการเสนอชอืประจาํปี 2564 ปรากฏตาม

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 4 

2)  อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจําปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบ

การเงินรวม เป็นเงินจํานวน 2,000,000 บาท เมือเทียบกับค่าสอบบัญชีปีทีผ่านมาราคาเท่าเดิม ทังนี 

ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ไม่รวมค่าบริการอืน ๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทํา

เอกสาร เป็นตน้ 

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2564 ของบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ 

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

เป็นเงินจาํนวน 900,000 บาท เมือเทียบกบัค่าสอบบญัชีปีทีผ่านมาราคาลดลง 1,000 บาท โดยบริษัทย่อย

เป็นผูร้บัผิดชอบค่าสอบบัญชี ทังนี ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ไม่รวมค่าบริการอืน ๆ (Non-Audit 

Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัทําเอกสาร เป็นตน้  

ค่าสอบบญัชี (บาท) ปี 2564 (ปีทเีสนอ) ปี 2563 เพมิ/ (ลด) 

1. บริษัทฯ 2,000,000 2,000,000 - 

2. บริษัทย่อย* 1,000,000 900,000 (100,000) 

รวม 3,000,000 2,900,000 (100,000) 

* บริษัทย่อย ประกอบดว้ย บริษัท เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด ์แฟรนไชส ์จาํกดั บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิง 

แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั และบริษัท เถา้แก่น้อยแคร ์จาํกดั 



 

 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ 

โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสุด วนัที 31 ธันวาคม 2564 ซึงมี

รายชอืดงัต่อไปนี  

1. นายชูพงษ ์ สุรชุติกาล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4325 หรือ 

2. นางสาววิมลพร บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4067หรือ 

3. นางสาวเพ็ญศร ี ธรรมวโรดม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4923 หรือ 

4. นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 6797 

และกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท 

รวมถึงรบัทราบค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยรวม ไม่เกิน 900,000 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมัติการแต่งตังผูส้อบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 ตามที

เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

เห็นดว้ย 852,070,260 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  9,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสียง 145,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระท ี8 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพมิเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขเปลยีนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัทฯ ขอ้ 3 (วัตถุประสงค)์ 

ประธานฯ แจง้ต่อทีประชุมวา่ เนืองจากบริษัทฯ มีการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้เพิมเติม เพอืรองรบั

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรใหแ้กไ้ขเพิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขเปลียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิ

ของบริษัทฯ ขอ้  (วตัถุประสงค)์ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิมเติมวตัถุประสงค ์โดยมีรายละเอียดดงันี 

วัตถุประสงคใ์หม่ของบริษัทฯ 

ขอ้ที 27 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 

2545 รวมถึงกฎหมายอนืใดทีประกาศบงัคบัใชเ้พิมเติมในอนาคต ซึงเกียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจตลาดแบบตรง  



 

 

วัตถุประสงคใ์หม่ของบริษัทฯ 

ขอ้ที 28 ประกอบธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสแ์ละการทําธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet) 

การประกอบการคา้บนอินเตอรเ์น็ต หรือ อี-คอมเมิรซ์ (E-Commerce) และธุรกรรม

ทางสืออิเล็กทรอนิกสอ์ืน ๆ ทุกประเภท ทงั ในและต่างประเทศ 

และแกไ้ขเปลียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ข

เพิมเติมวตัถุประสงค ์โดยมีรายละเอียดดงันี “ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษัท มีจาํนวน 28 ขอ้” 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ข

เพิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ เพือรองรบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการแกไ้ขเปลียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิมเติมวตัถุประสงค ์รวมถึงการมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หน้าที

บริหาร และ/หรือ บุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบริหารมีอาํนาจในการดําเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติม

วตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขเปลียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการ

แกไ้ขเพมิเติมวตัถุประสงค ์กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทงัมีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติมถอ้ยคาํเพือใหเ้ป็นไป

ตามคาํสงัของนายทะเบียน เมือไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งแลว้ 

จากนัน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหที้ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ 

มติทปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแกไ้ขเปลียนแปลง

หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้

ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

เห็นดว้ย 852,079,360 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสียง 145,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.02 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระท ี9 เรอืงอืน ๆ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

คุณสมบติั ห. เพียรเจริญ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ (1) ในปี 2564 บริษัทฯ จะมีการขยาย

ตลาดดว้ยสินคา้อะไรบา้ง และตลาดในประเทศและต่างประเทศจะดีขนึอย่างไร (2) ข่าวลือจากสือมวลชนเกยีวกบัต่างประเทศที

จะเขา้มาซอืหุน้ของบริษัทฯ จริงหรือไม่ อยา่งไร 

 



 

 

ประธานฯ ชีแจงวา่ คุณอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธไ์ดช้ีแจงในคาํถามแรกแลว้ 

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงในคําถามที 2 ว่า ทีผ่านมามีบริษัทต่างประเทศหลายบริษัทเขา้ติดต่อ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีวิสยัทัศน์ทีจะเปิดรบัสงิต่าง ๆ เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษัทฯ คือ การสรา้งแบรนด์ในระดบัโลกได ้ซึง

บริษัทฯ จะตอ้งหาหุน้ส่วน (Partner) นอกจากนี จากข่าวลือว่า คุณอิทธิพัทธ ์พีระเดชาพนัธ์ จะขายกิจการนัน คุณอิทธิพทัธ์  

พีระเดชาพนัธ ์ชีแจงว่าไม่มีความคิดทีจะขายกิจการ แต่เปิดโอกาสในการรบัหุน้ส่วน (Partner) ทีจะมาช่วยบริษัทฯ เพอืใหบ้ริษัทฯ 

บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ อาจมีการลงทุนร่วมกับบริษัทอืน เช่น กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) แต่ไม่ใช่การเขา้มาซือกิจการ 

(Take Over) นอกจากนี คุณอิทธิพทัธ ์พีระเดชาพนัธย์งักล่าวเพิมเติมวา่ ตนยงัมีความตังใจทีจะทํางานในบริษัทฯ เพือใหบ้รรลุ

เป้าหมายทีตังไว ้และในช่วงเวลาทียากลําบากนี ตนมีความตังใจทีจะนําพาบริษัทฯ กลับมามีผลประกอบการทีดี และเติบโต

อย่างยงัยืน 

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงเพิมเติมว่า ทีผ่านมามีบริษัทใหญ่หลายบริษัทเขา้มาติดต่อบริษัทฯ 

เนืองจากบริษัทฯ มีแบรนด ์มีโรงงานผลิตสินคา้ มีช่องทางการจดัจาํหน่าย มีกระแสเงินสดทีชดัเจน โดยบริษัทฯ พยายามเจรจา

ในการร่วมทุน หรือการขยายตลาด ทงันี จากการทีมีข่าวลือในครงันี บริษัทฯ จะดาํเนินงานต่าง ๆ ใหร้อบคอบมากขนึ 

คุณสุพีรณฐั กวีวจัน์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ หุน้ส่วนทีเขา้มาถือหุน้ของบริษัทฯ ทีผ่านมามี

ส่วนช่วยเหลือบริษัทฯ ในดา้นใดบ้า้ง 

ประธานฯ ชีแจงว่า บริษัทฯ ไม่มีหุ ้นส่วน (Partner) ทีเข ้ามาเป็นผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ มีเพียงหุ้นส่วน 

(Partner) ทีเป็นตวัแทนจาํหน่าย 

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ (1) ปัญหาตูค้อนเทนเนอร ์กระทบการ

นําเขา้และส่งออกหรือไม่ ค่าใชจ้่ายทีเพิมขึนมีผลกระทบต่อตน้ทุนรอ้ยละเท่าใด (2) วตัถุดิบทีมีอยู่ในปัจจุบัน สามารถผลิต

สินคา้ไดถึ้งเมือใด และมีผลกระทบต่อตน้ทุนน้อยลงหรือมากขึนอย่างไร และ (3) บริษัทฯ จะแกไ้ขปัญหาของวตัถุดิบในเรือง

เกียวกบัราคาตน้ทุนและปริมาณทีเพียงพอต่อการผลิตอย่างไร 

คุณคู่สูรย ์รัตนะพร ชีแจงในคําถามทีแรกว่า ตูค้อนเทนเนอร์แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีเป็นการขาย

สินคา้ และส่วนทีเป็นการซือวตัถุดิบสาหร่าย ส่วนทีเป็นการขายนัน เนืองจากเงือนไขการขายในต่างประเทศกาํหนดใหค้่าใชจ้่าย

ในการขนส่งเป็นหน้าทีของลูกคา้ แต่หากค่าขนส่งมีการปรบัขึนสูงมาก ก็จะมีการเจรจาเพือใหบ้ริษัทฯ ใหค้วามช่วยเหลือ และ

บริษัทฯ ไดจ้ดัโปรโมชนัต่าง ๆ เพือใหลู้กคา้ยงัคงมีกาํไร ส่วนทีเป็นการซือวตัถุดิบสาหร่าย เนืองจากบริษัทฯ ยงัไม่มีการนําเขา้

สาหร่ายในช่วงนี เพราะบริษัทฯ มีจาํนวนสาหร่ายเพียงพอต่อการผลิต โดยจะนําเขา้สาหร่ายในช่วงครึงปีหลงั 

ประธานฯ ชีแจงเพิมเติมว่า ทางผูบ้ริหารใหค้วามสาํคัญกบัเรืองนี และแมค้่าขนส่งจะสูงขึนก็จะดําเนินการ

ส่งออกสินคา้ เพอืใหบ้ริษัทฯ มียอดขาย 

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมยกุ์ล ชีแจงในคําถามที 2 และ 3 ว่า สําหรับวตัถุดิบสาหร่ายทีมีอยู่นันสามารถผลิต

สินคา้ไดท้ังปี ซึงเป็นตน้ทุนทีถูกลงเมือเป็นกับปี 2561 ประมาณรอ้ยละ 15 และส่งผลกระทบใหต้น้ทุนลดลง โดยไดม้ีการนํา

วัตถุดิบสาหร่ายมาใชใ้นปีนี สําหรับการจัดหาสาหร่ายในปีนี บริษัทฯ ไดว้ัตถุดิบสาหร่ายในราคาทีดีขึนกว่าเดิม โดยอยู่ใน

ระหวา่งการเจรจากบัผูข้ายว่าจะซือในจาํนวนเท่าใด 



 

 

ประธานฯ ชีแจงเพิมเติมว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ ทีมีจาํนวนสินคา้คงเหลือมาก เนืองจากป้องกนัการ

ขาดแคลนวตัถุดิบสาหร่าย 

ประธานแจง้ต่อทีประชุมวา่ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยไดใ้ชส้ิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการ

ล่วงหน้าเพือส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีรวมทังเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเขา้รับการเลือกตังเป็น

กรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี 2564 โดยดาํเนินการไดต้งัแต่วนัที 24 ธนัวาคม 2563 ถึง 29 มกราคม 

2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที http://www.taokaenoi.co.th/ir และแจง้ข่าวผ่านตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและชือบุคคลเพือเขา้รับการเลือกตังเป็น

กรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

ทงันี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวนันีมีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 50 ราย คิดเป็น

จํานวนทังหมด 320,639 หุน้ และมีผูถ้ือหุน้ทีรบัมอบฉันทะมา 110 ราย คิดเป็น 851,903,729 หุน้ รวมแลว้มีผูถื้อหุน้เขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 160 ราย เป็นจาํนวนหุน้ทงัหมด 852,224,368 หุน้ คิด

เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทงัหมดรอ้ยละ 61.75 จากจาํนวนหุน้ทังหมด 1,380,000,000 หุน้ 

เมือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ เพิมเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทีมาประชุม และขอบคุณ

สาํหรบัคาํถามทีเปิดโอกาสใหบ้ริษัทฯ ชแีจง รวมไปถึงคาํแนะนําต่าง ๆ และกล่าวปิดการประชุมเมือเวลา 12.00 น. 

ลงชือ    ประธานทีประชุม 

(นายยุทธ วรฉตัรธาร) 

ลงชือ     ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

(นายอาณาจกัร ลมิไพรสนัต)์ 

เลขานุการบริษัท 

 


