
1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จาํกดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจปิูเตอร์ 4-5 ชัน้ 1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตําบล

บ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  

เร่ิมการประชุม 

ก่อนเร่ิมการประชมุ ฝ่ายจดัการดแูลการประชมุได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีง และแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม

ให้ท่ีประชมุได้รับทราบ 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุรับทราบเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเสนอเพ่ิมวาระการประชมุ รวมทัง้เสนอช่ือบคุคลผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม

เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ก่อนท่ีบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

www.taokaenoi.co.th ตัง้แต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีผ่านมา รวมทัง้แจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์ ซึ่งในการประชุมคราวนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ นอกจากนี ้บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม 

2559 เป็นต้นมา เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ชีแ้จงเร่ืองการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงในวาระตา่งๆ ดงันี ้ 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน หุ้น 1 หุ้น จะมีเสยีง 1 เสยีง โดยการลงมติเป็นดงันี ้

• วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ต้องผ่านมติท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้าง มาก

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ ไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

• วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

2. สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้ท่านเรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้

ในกรณีท่ีทา่นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 

โดยประธานท่ีประชุมจะถามว่า มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้ 

เจ้าหน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนโดยจะได้นําคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมด ของท่ีประชมุ 

ผลลพัธ์ท่ีได้จะเป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

http://www.taokaenoi.co.th/
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สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน เพ่ือรวบรวมความเห็น 

ทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง เพ่ือให้ทราบผลการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทได้ทําการรวบรวมคะแนนไว้ใน

คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียง ลงคะแนน

อีก 

4. หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุในภายหลงั มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีอยู่ ใน

ระหวา่งการพิจารณาและภายหลงันัน้เทา่นัน้ 

5. สาํหรับบตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระ เมื่อจบการประชมุรบกวนขอให้ทกุทา่นสง่คืนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อน

ออกจากห้องประชมุ เพ่ือให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัการท่ีดีในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบ Barcode และได้แต่งตัง้ให้บริษัท กุดัน่ แอนด์

พาร์ทเนอร์ส จํากัด เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วย ความโปร่งใส 

ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท และขอเชิญตวัแทนของผู้ ถือหุ้น 2 ทา่นเป็นตวัแทนสงัเกตการณ์ในการตรวจนบั

คะแนนในครัง้นีด้้วย 

7. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดสนใจจะซกัถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเด็น

ใด ขอให้ทา่นแจ้งช่ือ นามสกลุ เพ่ือบนัทกึในวาระการประชมุ 

โดยผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามเมื่อจบการนําเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทกุวาระแล้วก็ได้ และ

ขอให้ผู้ ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนท่ีทางบริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้เพ่ือความชดัเจนของคําถาม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามได้

อยา่งเต็มท่ี แตข่อให้ซกัถามเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระท่ีประชมุนัน้ๆ เพ่ือไมใ่ห้เสยีเวลาของผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืน 

 

จากนัน้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้แนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษาทาง

กฎหมาย ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทา่น 

1. คณุยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. คณุวณี ทศันมณเฑียร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

3.          คณุชยัยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 
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4. คณุสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5.  คณุอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. คณุอรพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จดัการสายงานตา่งประเทศ 

7. คณุณชัชชัพงศ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จดัการสายงานสารสนเทศ 

8. คณุพรธีรา รงคะศิริพนัธ์ 

 

กรรมการบริษัท/ ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป\ 

ผู้บริหารของบริษัท จํานวน 2 ทา่น 

1. คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

2. คณุบญุชยั โควพานิช ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ (มิได้เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากติด

ภาระกิจ) 

 

ผู้สอบบญัชี  

             คณุสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3970 

บริษัท สาํนกังานอีวาย จํากดั 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน   

             คณุนิธิกรณ์ ศรีคิรินทร์ บริษัท ท่ีปรึกษา เอเชียพลสั จํากดั 

 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  

             คณุกดุัน่ สขุมุานนท์ บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

 

คณุยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าเมื่อวนัท่ี 10 

มีนาคม 2559 เป็นวนัท่ีประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ปรากฏ

ว่ามีผู้ ถือหุ้นวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน 4,152 รายจากจํานวนหุ้นทัง้หมด 1,380,000,000 หุ้น และในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 ในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 59 ราย คิดเป็นจํานวนทัง้หมด 785,437,532 หุ้น และมีผู้

ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมา 36 ราย คิดเป็น 375,159,065 หุ้น รวมแล้วมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ

จากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 95 ราย เป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 1,160,596,597 หุ้น คิดเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมดร้อยละ 

84.1012 จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 1,380,000,000 หุ้น  ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัข้อท่ี 33 ของบริษัท ประธานฯ จึงกลา่ว

เปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่   2/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 

3 กันยายน  2558 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี  2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพฤหสับดี ท่ี 3 กนัยายน  

2558 ท่ีผ่านมา โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดงักลา่ว ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้

จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุถกูต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2558 ดงักลา่ว  

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ ประธาน จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 3 กนัยายน 2558 ด้วยคะแนน

เสยีงดงันี ้ 

  เห็นด้วย     1,160,679,837  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

  ไมเ่ห็นด้วย              0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0 

  งดออกเสยีง             0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

  บตัรเสยี              0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2558 

 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ข้อมลูผลการดําเนินงานของบริษัทปี 2558 ได้สรุปในรายงานประจําปี ท่ีได้สง่ไปพร้อม

กบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ในการนี ้ประธานฯ ขอให้คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

การเงิน รายงานสรุปสิง่ท่ีได้ดําเนินการไปเมื่อปีท่ีแล้วของบริษัท  

 คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในปี 2558 นัน้ บริษัทมีรายได้จาก

ยอดขายทัง้หมดประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึง่เป็นจากยอดขายในประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 48 และเป็นยอดขายตา่งประเทศคิด

เป็นร้อยละ 52 โดยยอดขายรวมสงูขึน้กว่าปี 2557 ถึงร้อยละ 30 จะเห็นได้ว่ามีการเติบโตค่อนข้างมาก ทัง้นี ้เน่ืองจากในปี 

2557 เป็นปีท่ีประเทศไทยมีวิกฤตทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ทําให้ยอดขายของบริษัทในปี 2557 ตํ่ากว่าเป้าหมาย ดงันัน้

หากเปรียบเทียบยอดขายในปี 2558 กบัเป้าหมายของปี 2557 แล้ว จะเติบโตอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15 -17 ในสว่นของกําไร

สทุธิอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 11.3 ตอ่ยอดขาย คิดเป็น 397 ล้านบาท ซึง่สงูขึน้จากปี 2557 ถึงร้อยละ 100 ในสว่นของสดัสว่นการ

ขายในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 48  ของยอดขายรวม  ซึ่งเถ้าแก่น้อยครองสว่นแบง่ทางการตลาดร้อยละ 62 เป็นอนัดบัท่ี

หนึ่งในตลาดสาหร่ายแปรรูป  (ข้อมูลจาก AC Nelson เมื่อสิน้ปี 2558) ในขณะท่ียอดการสง่ออกนัน้อยู่ท่ีร้อยละ 52 ของ
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ยอดขายรวม  สว่นใหญ่เป็นการสง่ออกไปยงัประเทศจีน ในสว่นของประเทศอ่ืนๆ ประกอบด้วย  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกง 

สงิคโปร์ ตามลาํดบั   

 สาํหรับผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทขายนัน้ ได้แก่ สาหร่ายทอด สาหร่ายยา่ง สาหร่ายเทมปรุะ สาหร่ายอบ  และผลติภณัฑ์อ่ืนๆ 

ท่ีอาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของสาหร่าย แต่อย่างไรก็ตามประมาณร้อยละ 90 ท่ีเป็นตัวขบัเคลื่อนรายได้ของบริษัทยงัคงเป็น

สาหร่าย ในปี 2558 นัน้ สาหร่ายทอดนัน้มีสดัสว่นอยูร้่อยละ 59 ขณะท่ีสาหร่ายยา่งนัน้อยูท่ี่ ร้อยละ 34 ผลติภณัฑ์สาหร่ายย่าง

นัน้ มียอดขายมากขึน้สืบเน่ืองจากกระแสความนิยมในเร่ืองอาหารเพ่ือสขุภาพ นอกจากนีแ้ล้วประเทศจีนนิยมการบริโภค

ผลติภณัฑ์ตวันีเ้ช่นกนั ทําให้ยอดขายเพ่ิมสงูขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามไมไ่ด้หมายความว่ามลูค่าของสาหร่ายทอดลดลง เพียงชีแ้จง

ให้ทราบถึงสดัสว่นในการขายเทา่นัน้  

 สดัสว่นการขายในประเทศไทยและตา่งประเทศอยู่ท่ี 48:52 ซึ่งในร้อยละ 52 นัน้ เป็นประเทศจีนถึง  ร้อยละ 24 และ

รองลงมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอยูท่ี่ร้อยละ 5.9 และประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง สงิคโปร์ และไต้หวนั ตามลําดบั แต่ขณะท่ีอ่ืนๆ 

ในสดัสว่นร้อยละ 9.9 นัน้ กลุม่ประเทศหนึ่งท่ีน่าสนใจ ซึ่งบริษัทกําลงัทําการตลาดอยู่ในกลุม่ประเทศเพ่ือนบ้านเราคือ CLMV 

โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและประเทศพม่า ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างดี และรวมถึงในขณะท่ีทางประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือทางยุโรปก็มีการส่งผลิตภัณฑ์ออกไปขายด้วยเช่นกัน โดยมุ่งเน้นขายในกลุ่มคนเอเชียในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและยโุรป  

 กลา่วโดยสรุป ผลการดําเนินงานโดยรวมในปี 2558 ของบริษัทถือวา่คอ่นข้างดี เป็นปีท่ีบริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดด 

ทัง้นี ้บริษัทมีวิสยัทศัน์ และเป้าหมายท่ีจะเป็นอนัดบัหนึ่งในภมูิภาคเอเชียด้วยยอดขาย 5,000 ล้านบาทภายในปี 2018 และ

ขณะเดียวกนับริษัทต้องการท่ีจะเป็นแบรนด์ระดบัโลก ภายในปี 2024 ด้วยยอดขาย 10,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้กําหนดกล

ยทุธ์ตา่งๆ เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินตอ่ไปเพ่ือบรรลเุป้าหมายของบริษัทท่ีกลา่วมาข้างต้น   

  

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการดําเนินการของบริษัทในปี 2558 และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ 

จึงไมต้่องมีการลงมติ 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่าตามกฎหมาย บริษัทจะต้องจดัทํางบการเงินประจําปี และจดัให้มีการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชี เพ่ือเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงิน โดยงบการเงินท่ีเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัินีไ้ด้รับการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังานอีวาย จํากดัและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ขอให้คณุจิระพงษ์ สนัติ

ภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงงบการเงินประจําปี 2558 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ซึง่เป็นงบการเงินรวมของบริษัทตอ่ท่ีประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. สนิทรัพย์หมนุเวียนประมาณ  2,122 ล้านบาท เพ่ิมจากปี 2557 ถึงร้อยละ 170.5 ซึ่งสาเหตหุลกัท่ีทําให้สินทรัพย์

หมุนเวียนสงูขึน้ คือเงินสดท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2558  สินทรัพย์ไม่

หมนุเวียนประมาณ  692 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 40  สาเหตหุลกัท่ีทําให้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพ่ิมขึน้ มาจากการลงทนุสร้าง
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โรงงานใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ ตัง้แตเ่มื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปีท่ีแล้ว ซึ่งได้มีการลงทนุซือ้ท่ีดิน การปรับปรุงท่ีดิน 

และเร่ิมก่อสร้าง รวมถึงการปรับปรุงโรงงานท่ีนพวงศ์เพ่ือขยายกําลงัการผลิตให้เพียงพอรองรับกบัยอดขายของบริษัท ซึ่งมีถึง 

3,500 ล้านบาทในปีท่ีผา่นมา กลา่วโดยสรุปสนิทรัพย์รวม 2,815 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 120.5  

 2. หนีส้นิหมนุเวียนอยูท่ี่ 852 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 1.3 ซึ่งโดยรวมเป็นในเร่ืองของเจ้าหนีก้ารค้า

และเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินระยะสัน้ ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับเงินจาก IPO แล้ว ก็ได้มีการชําระหนีส้ินบางสว่นคืนให้กบัทางสถาบนั

การเงินไป ขณะท่ีหนีส้ินไม่หมนุเวียน 119 ล้านบาท รายการหลกัประกอบด้วยหนีท่ี้บริษัทขอกู้กบัทางธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

เพ่ือใช้การสร้างโรงงานแหง่ใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ กลา่วโดยสรุปรวมหนีส้นิเป็น 971 ล้านบาท  

 3. ส่วนของผู้ ถือหุ้น ทัง้ทุนและกําไรสะสมทัง้หมด คือ 1,844 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากสว่นเกินมูลค่า (Premium) 

ของการขายจําหนา่ยหุ้น IPO 1,315 ล้านบาท 

 4. งบกําไรขาดทนุ รายได้จากการขาย 3,500 ล้าน ต้นทนุขาย 2,260 ล้าน กําไรขัน้ต้น 1,240 ล้าน คิดเป็นสดัสว่นต่อ

ยอดขายอยู่ท่ีร้อยละ 35-36 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ท่ี 528.2 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของยอดขาย 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 215.7 ล้านบาทและกําไรสทุธิ 396.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของยอดขาย 

 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

 คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินสดท่ีบริษัทได้เพ่ิมขึน้มาจาก 68 ล้าน ขึน้มาเป็น 1,400 กว่า

ล้าน เป็นเงินสดท่ีได้มาจากการขายหุ้น IPO ใช่หรือไม ่

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่เงินสดท่ีสงูขึน้นัน้ สว่นหนึง่มาจากการขายหุ้น IPO เมื่อปลายปี 2558 โดยเงินในสว่นนี ้ได้นําไปใช้

ในการสร้างโรงงานท่ีนิคมอตุสาหกรรมโรจนะ 

 คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เร่ืองของการสร้างโรงงานท่ีนิคม

อตุวสหกรรมโรจนะ มลูคา่ของการสร้างโรงงานท่ีโรจนะอยูท่ี่ 500 ล้านบาท ตรงสว่นนีใ้นตอนเร่ิมต้นก่อนขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  

(IPO) ได้มีการกู้กบัทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ด้วยวงเงินท่ีประมาณ 500 ล้านบาท แต่บริษัทเบิกเงินตามสญัญากู้ดงักลา่ว

เพียง 120 ล้านบาทโดยประมาณ  หลงัจากท่ีบริษัทได้เงินจากการขายหุ้น IPO แล้ว ก็ไม่ได้เบิกเงินตามสญัญากู้ เพ่ิมเติม โดย

ใช้ตวัเงินสดท่ีได้มา อีกสว่นหนึ่งเป็นเร่ืองของการปรับปรุงการดําเนินงานปัจจุบนัของบริษัท รวมถึงการใช้เงินสดในการจดัหา

วตัถดุิบ โดยเฉพาะวตัถดุิบสาํคญัคือตวัสาหร่าย  

 

 คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมดงัตอ่ไปนี ้

 1. ในเร่ืองสินค้าคงเหลือตรงท่ีมีหมายเหตุ ข้อ 9 ซึ่งมีการปรับบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น

มลูคา่สทุธิ หมายความวา่อยา่งไร 

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงวา่ โดยปกติแล้วในเร่ืองของสนิค้าคงเหลอืเราจะมี
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การตัง้สํารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพหรือสินค้าล้าสมยั ตามนโยบายของบริษัทอยู่แล้ว สินค้าคงเหลือนัน้ทางทีมงานจะมา

พิจารณาดวูา่สามารถท่ีใช้ทําอะไรได้บ้าง เช่น ถ้ากลอ่งกระดาษหรือซอง ท่ีเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เราก็จะนําไปใช้ 

แตถ้่าใช้ไมไ่ด้จริงๆ ก็จะทําลายทิง้ ซึง่สามารถลงเป็นคา่ใช้จ่าย เพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้นิติบคุคลได้เช่นกนั 

 2. เร่ืองบริษัทยอ่ยทัง้สามบริษัทของบริษัท มีการดําเนินกิจการอะไรบ้าง 

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงวา่บริษัทย่อยมีบทบาทในการพฒันาบริษัทและมี

สว่นเก่ียวกบัข้องกบัเร่ืองวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต โดยกิจการของบริษัทย่อย จะเก่ียวข้องกบับริษัทแม่เป็นหลกั บริษัทแรกคือ 

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากดั ประกอบกิจการร้าน  “เถ้าแก่น้อยแลนด์”ซึ่งเป็นสแน๊คชอป โดยมี 5 

สาขาคือ Terminal 21, Platinum ประตนํูา้, พทัยา 2 สาขา และท่ี Maya เชียงใหม่ ซึ่งจะขายสินค้าท่ีเป็นขนมขบเคีย้ว โดยจะ

จบักลุม่นกัท่องเท่ียวเป็นหลกั ซึ่งผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในร้านนอกจากผลิตภณัฑ์ของเถ้าแก่น้อยท่ีเป็นสาหร่ายแล้วยงัมีผลิตภณัฑ์

อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่สาหร่ายด้วย ซึ่งจากปีท่ีผ่านมาเราเร่ิมจบัจุดได้ว่าเราจะมุ่งเน้นในตลาดนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั สว่นบริษัทท่ี 2 คือ 

บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดสัตรี ้จํากัด เป็นบริษัทท่ีจําหน่ายขนมปังอบกรอบ เป็นอีกแบรนด์ในการจําหน่ายขนมขบเคีย้วท่ีไม่ใช่

สาหร่าย สว่นบริษัทท่ี 3 คือ บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิง้ แอนด์ ซพัพลาย จํากดั เป็นบริษัทท่ีผลิตผงปรุงท่ีใช้ในการผลิตสาหร่าย ซึ่ง

ถือเป็นความได้เปรียบเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัอ่ืน เน่ืองจากคูแ่ขง่ขนัอ่ืนจะต้องไปซือ้กบัผู้ผลติรายอ่ืนในขณะท่ีเราผลติเอง  

 3.  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  ท่ีซือ้ในปี 2558 มีการบนัทกึบญัชีแล้วหรือยงั 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่เมื่อมีรายการเพ่ือซือ้สนิทรัพย์บริษัทต้องทําการบนัทกึบญัชีทนัทีเมื่อมีการรับของ 

 4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปัจจุบนับริษัทมีต้นทุนทางการเงินท่ีเป็นดอกเบีย้ ซึ่งเป็นภาระท่ีต้องชําระให้แก่ธนาคาร

เทา่ไหร่ 

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงวา่บริษัทมีนโยบายให้คงอตัราดอกเบีย้ทางการเงิน

ไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของยอดขาย หากพิจารณาในสว่นของหนีส้ินหมนุเวียนท่ีเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร จะเห็นได้ว่างบ

การเงินรวม ปี 2558 บริษัทมีหนีท่ี้เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 265  ล้านบาท และมีเงินกู้ ระยะยาวอีก 98  ล้านบาท รวม

แล้ว 300 กวา่ล้านท่ีบริษัทกู้ เงินจากธนาคาร และต้องเสยีดอกเบีย้ อยา่งไรก็ตามเมื่อเทียบกบัสนิทรัพย์ท่ีบริษัทมีนัน้ ถือวา่มีการ

กู้ยืมธนาคารคอ่นข้างน้อยและดอกเบีย้ท่ีจ่ายให้ธนาคารก็ไมม่ากนกั 

 5. รายได้อ่ืนๆ ท่ีเป็นรายได้ของบริษัทได้แก่อะไรบ้าง  

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงว่ารายได้อ่ืนๆ รายการหลกัจะประกอบด้วย (1) 

ดอกเบีย้รับ (2) คา่บริการเรียกเก็บจากบริษัทในเครือ (3) เงินภาษีท่ีได้รับคืนเน่ืองจากได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จะเห็น

ได้วา่ปี 2557 ท่ีมีจํานวนเงินคอ่นข้างสงู สบืเน่ืองจากในปี 2555 และ 2556 บริษัทได้จ่ายภาษีนําเข้าวตัถดุิบคือสาหร่ายไปก่อน

และทําการสงวนสทิธ์ิเพ่ือขอคืนเงินภาษีในภายหลงัหลงัจากท่ีได้มีการสง่ออกซึง่ได้รับเงินคืนประมาณปี 2557  เน่ืองจากบริษัท

ได้สทิธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ในสว่นของภาษีนําเข้าวตัถดุิบ สาํหรับโรงงานนพวงศ์  
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คุณวิวัฒน์ ครูสกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอาทร  เจียมเด่นงาม สอบถาม ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เร่ืองเงินสํารองตามกฎหมายปี 2558 เหตุใดบริษัทจึงจัดสรรเพ่ิมขึน้เพียง 4.5 ล้านบาท ทัง้ท่ีบริษัทจ่ายปันผล

คอ่นข้างมาก  

ประธานฯ ชีแ้จงวา่เงินสาํรองตามกฎหมายนัน้ เมื่อใดท่ีบริษัทมีกําไรก็จะจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 

ของกําไร จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  ได้ชีแ้จง

เพ่ิมเติมวา่เน่ืองจากบริษัทได้มีการตัง้เงินสาํรองตามกฎหมายไปแล้วสว่นหนึง่ ในปี 2557 คือมีเงินทนุสาํรองตามกฎหมายอยู่ท่ี 

30 ล้าน ในการนี ้เพ่ือให้ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน จะต้องจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมขึน้อีกเพียง 4.5 ล้าน

บาท   

 2. สทิธิประโยชน์จาก BOI ท่ีบริษัทได้รับนัน้ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลด้วยหรือไม ่

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงว่าโรงงานท่ีนพวงศ์ บริษัทไม่ได้สิทธิยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบคุคล ได้รับยกเว้นเฉพาะภาษีนําเข้าวตัถดุิบเทา่นัน้ สาํหรับโรงงานท่ีสร้างใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมโรจนะจะได้รับสทิธิ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลด้วย 

 3. กําไรสทุธิของของบริษัทต้องมีเสยีภาษีในอตัราเทา่ไหร่ ถ้าเป็นไปได้ขอให้เอาสว่นท่ีวา่เสยีภาษีเงินได้เยอะๆ มาจ่าย

ก่อน มนัจะทําให้ผู้ ถือหุ้นได้เครดิตภาษีเงินปันผลขึน้มา รายยอ่ยก็จะได้ประโยชน์ 

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  ได้ชีแ้จงวา่ขณะนีบ้ริษัทต้องเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 20 

 

คุณอนุ  ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้น สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

 1. เร่ืองรายละเอียดวิธีตดัคา่เสือ่มราคาของบริษัทวา่ใช้หลกัเกณฑ์วิธีการใด  

 ประธานฯ ชีแ้จงว่าโดยปกติการตดัการค่าเสื่อมราคาจะดําเนินการตามมาตรฐานบญัชี ซึ่งผู้สอบบญัชีจะตรวจสอบ

และค่อนข้างเข้มงวดในเร่ืองนีม้าก คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ใน

รายละเอียดคา่เสือ่มราคาให้ดหูมายเหต ุข้อ 14 ของรายงานผู้สอบบญัชีตรงท่ีดิน  อาคารและอปุกรณ์ จะเห็นได้ว่ามีการตดัค่า

เสือ่มราคาประจําปี 2558 ในสว่นของท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร อปุกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะตา่งๆ แบง่ตามสดัสว่น รวมทัง้สิน้ 

70 ล้านบาท ในสว่นของโรงงานท่ีนิคมอตุสาหกรรมโรจนะ ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงคือตดัค่าเสื่อมเท่ากนัทกุปี 

โดยหากเป็นอาคารคิดค่าเสื่อมราคา 20 ปี  เคร่ืองจักรคิดค่าเสื่อมราคา 5 ปี ในส่วนของสาหร่าย บริษัทมีการตัง้สํารอง

เสือ่มสภาพสนิค้าล้าสมยั 

 2. เน่ืองจากบริษัทจะมีการค้าขายกบัตา่งประเทศมากขึน้ ในสว่นของอตัราแลกเปลีย่นจะมีผลกระทบ มากขึน้ บริษัท

มีนโยบายอยา่งไรในเร่ืองการผนัผวนของอตัราคา่เงิน 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าบริษัทไม่ได้ทําธุรกิจสถาบนัการเงิน และไม่มีนโยบายท่ีจะเก็งกําไรจากความผนัผวนของค่าเงิน 

เพราะมีความเสีย่งมาก และไมม่ีความเช่ียวชาญ อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายท่ีจะบริหารเร่ืองความเสี่ยงค่าเงิน โดยถือเอา
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เร่ืองความเสีย่งตํ่าเป็นหลกั ไมค่ิดจะไปค้ากําไร  

 3. เร่ืองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโอนกลบั มนัเป็นการโอนกลบัอยา่งไร 

คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงว่าการโอนกลบัเมื่อเวลามีหนีท่ี้มีปัญหาตาม

มาตรฐานบญัชีจะต้องให้บริษัทตัง้สาํรอง และหากหนีร้ายนัน้คยุเจรจาแล้วหรือวา่มาชําระหนีเ้ราก็โอนกลบัมาเป็นกําไร ในกรณี

ท่ีไมม่ีการตัง้สาํรองเพ่ิมขึน้ และมีการบนัทกึโอนกลบัมาเยอะแปลวา่บริษัทติดตามหนีเ้ดิมกลบัมาได้ดี 

 4. กรณีการโอนกลบัค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ ปีท่ีแล้วมีประมาณ 4 ล้านกว่าบาท แต่ปีนีไ้ม่มี ส่วนนีม้นัเป็น

เก่ียวกบัอะไร 

คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงว่าปีนีไ้ม่มีก็แปลว่าสินทรัพย์ท่ีมีอยู่มนัสะท้อนใน

มลูคา่ความเป็นจริง ณ วนัท่ีปิดบญัชี 

 

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้น ขอให้ผู้สอบบญัชีช่วยชีแ้จงดงัตอ่ไปนี ้

 1. เร่ืองกําไรทางบญัชีและคา่ใช้จ่ายทางภาษี ในหน้า 107 คืออะไร 

 คณุสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3970 จากบริษัท สาํนกังานอีวาย จํากดั ชีแ้จงว่ากําไรทางบญัชี

กบักําไรทางภาษีมนัมีวิธีการท่ีต่างกัน บางอย่างในบญัชีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่ทางภาษีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้บางสว่น หรือ

รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายไมไ่ด้ ตวัอย่างเช่น ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ เป็นเร่ืองของการประมาณการด้อยค่าของทางบญัชี แต่

ในทางภาษีรายการเหลา่นีจ้ะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายได้เมื่อมีการขายขาดทนุไปจริงหรือวา่มีหนีส้ญูเกิดขึน้จริง ซึ่งรายการพวกนีก็้จะ

ถกูกระทบอยู่ในหน้ารายการพวกนี ้เมื่อไหร่ก็ตามท่ีมีการตัง้ค่าเผ่ือทัง้หลายก็จะถกูกระทบเป็นรายการบวกกลบั แต่เมื่อไหร่ก็

ตามท่ีเกิดรายการขาดทนุจริงๆ จากการขายสินทรัพย์ก็จะกลบัมาเป็นค่าใช้จ่ายในปีนัน้ เช่น เราอาจจะตัง้ค่าเผ่ืออปุกรณ์ในปี

ปัจจุบนัก็บวกกลบัก่อนเสียภาษีไปก่อน รายการตรงนีภ้าษีท่ีเสียไปก่อนก็จะตัง้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ก็คือจ่ายภาษีไปก่อน 

แตถ้่าปีหน้าสนิทรัพย์จํานวนนีข้ายไป อาจจะไมไ่ด้ด้อยทัง้หมดขายได้บางสว่นหรือมีกําไร รายการนีก็้จะถือมาเป็นค่าใช้จ่ายใน

ปีท่ีขายถ้าขาดทนุ แตว่า่เราได้เสยีภาษีไปลว่งหน้าแล้ว ภาษีตรงนีก็้จะโอนรายการกลบัเข้ามา 

 2. เร่ืองคา่ใช้จ่ายต้องห้ามกบัคา่ใช้จ่ายท่ีมีสทิธิหกัเพ่ิมขึน้ คือรายการอะไร 

คณุสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3970 จากบริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั ชีแ้จงว่า ค่าใช้จ่าย

ต้องห้าม คือคา่ใช้จ่ายทางภาษีท่ีไมใ่ห้หกัเป็นคา่ใช้จ่าย เช่น อาจจะเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเป็นพวกคา่รับรอง ต้องเสยีภาษีไปเลย ก็จะ

มากระทบ กรณีท่ีไม่มีวงเล็บแปลว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จริง แต่ว่าเราใช้หกัเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้ กรณีท่ีมีวงเล็บเป็น

คา่ใช้จ่ายท่ีมีสทิธิหกัได้เพ่ิม เช่น คา่นํา้ คา่ไฟ ท่ีกําหนดให้หกัเป็นคา่ใช้จ่ายได้ 2 เทา่  

 

เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณา  ลงมติ 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิงบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย  1,160,796,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไมเ่ห็นด้วย        0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0 

  งดออกเสยีง         0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสยี         0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 เพื่อตัง้สาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปัน

ผล 

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 

45 กําหนดให้บริษัทจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  บริษัทได้ตัง้ทนุ

สํารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 30,000,000 บาท เพราะฉะนัน้กําไรสทุธิของปี 2558 จะต้องจดัสรรเป็นทนุ

สํารองเพ่ิมขึน้ 4,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของกําไรสทุธิประจําปี เพ่ือให้ทนุสํารองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วน

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าอตัราร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอ่ืน (ถ้ามี) แต่ในกรณีท่ีมีความจําเป็นหรือมีเหตกุารณ์ท่ีไม่

ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ๆ ตามความเหมาะสมได้ ในการนี ้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วก็เห็นสมควรว่า เสนอให้มีการจ่ายปันผลหลงัจากตัง้เงินทุนสํารองตามกฎหมายแล้วเป็น

จํานวนทัง้สิน้ 359,100,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 26 สตางค์ หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของกําไรทัง้หมดจากผลการดําเนินงาน

ปี 2558 จํานวน 390,081,706 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.283 บาท1 แต่เน่ืองจากระหว่างปี 2558 บริษัทมีการจ่ายปันผล

ระหวา่งกาลไป โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  1. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรก เป็นจํานวนเงิน 127,500,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.092 บาท 0

1 เมื่อ

วนัท่ี 14 สงิหาคม 2558  

  2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส 3 เป็นจํานวนเงิน 86,700,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.063 บาท1 เมื่อ

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558   

                                                           
1 การคิดอตัราปันผลตอ่หุ้น คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  จํานวน 1,380 ล้านหุ้น 
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เพราะฉะนัน้เมื่อหกัจ่ายปันผลระหวา่งกาลของปีท่ีแล้วก็จะมีเงินเหลอืจ่ายปันผลงวดสดุท้ายจํานวน 144,900,000 บาท คิดเป็น

อตัราหุ้นละ 0.105 บาท1 โดยจะจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับปันผลตามข้อบงัคบัท่ีปรากฏช่ือในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 และปิด

สมดุทะเบียนรวมรวมรายช่ือสทิธิท่ีรับปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

 คุณฮั่งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถอืหุ้นในนามสมาคมผู้ถือหุ้นไทย เสนอแนะให้บริษัทประกาศกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นผู้มี

สทิธิรับเงินปันผลของบริษัท ภายหลงัจากท่ีท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลแล้ว ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาโดยชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าการจ่ายปันผลทางบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ข้อ

กฎหมายเป็นหลกั 

 

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2558 เพ่ือตัง้สํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ้ 

  เห็นด้วย  1,160,798,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไมเ่ห็นด้วย        0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0 

  งดออกเสยีง       100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสยี         0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 15 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสามของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด  

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2559  มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 คน คือ 

  ช่ือ     ตําแหนง่ 

 1.  นายชยัยงค์ รัตนเจริญศิริ    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 2.  นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู     กรรมการ 

 3.  นายณชัชชัพงศ์ พีระเดชาพนัธ์   กรรมการ 
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 เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากบัหลกัเกณฑ์ตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์

และประวตัิการทํางานท่ีดี และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร 

สามารถอทิุศเวลาให้ได้อยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินกิจการของบริษัท  

 ทัง้นี ้ กรรมการรายเดิมทัง้ 3  คนข้างต้น  ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

 สาํหรับประวตัิและความเช่ียวชาญของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมลู

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทข้อมูลการดํารงตําแหน่ง

กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือ

นดัประชมุ  

  

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิ

เลือกตัง้นายชยัยงค์ รัตนเจริญศิริ นายสมบญุ ประสิทธ์ิจูตระกูล และนายณชัชชัพงศ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการท่ีครบกําหนด

ออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดําระตําแหนง่ตอ่ไปอีกหนึง่วาระโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.  นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ  

  เห็นด้วย  1,160,803,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไมเ่ห็นด้วย          0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสยีง       100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 

บตัรเสยี           0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

 

2.  นายสมบุญ ประสิทธ์ิจูตระกูล  

  เห็นด้วย  1,160,803,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไมเ่ห็นด้วย        0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสยีง       100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - 

บตัรเสยี          0       เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0 
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3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์  

  เห็นด้วย      1,153,297,738  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.3533 

  ไมเ่ห็นด้วย            7,505,900  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.6466 

  งดออกเสยีง          100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ              - 

บตัรเสยี              0       เสยีง คิดเป็นร้อยละ             0 

 

วาระที่ 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2559 

 ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอวาระนีต้่อท่ี

ประชมุ เพ่ือพิจารณา  

 คณุชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 16  ซึ่งกําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ ของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนนัน้ ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นจะอนุมตัิซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน

แนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นครัง้คราวๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท    

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจําทกุปี ถึงแม้วา่หลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนดงักลา่วไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นเคยมีมติอนมุตัิไว้ก็ตาม โดยเสนอคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2559  ตามหลกัเกณฑ์

ดงันี ้     

 1. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท         

- คา่ตอบแทนรายเดือน กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนกรรมการรวมไมเ่กิน 1,600,000 บาทตอ่ปี        

- โบนสั กรรมการบริษัทได้รับโบนสัจากผลการปฎิบตัิงานของกรรมการประจําปี 2558 รวมไมเ่กิน 400,000 บาทต่อปี 

โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม   

 2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย มีรายละเอียดดงันี ้      

- คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้รับคา่ตอบแทนกรรมการรวม ไม่เกิน 

400,000 บาทตอ่ปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนท่ีเหมาะสม 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณา   ลงมติ 
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มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

  เห็นด้วย  1,160,803,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.9999 

  ไมเ่ห็นด้วย                      0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ              0 

  งดออกเสยีง       100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ              0 

บตัรเสยี           0       เสยีง คิดเป็นร้อยละ              0 

 

วาระที่ 7  อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559   

 ประธานฯ ขอให้ คณุวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอวาระนีต้อ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 คณุวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุท่ี ทจ. 44/2556 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึง่กําหนดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบหรือ

สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน เน่ืองด้วยบริษัท สํานักงาน  อีวาย  

จํากดั โดยคณุสมุาลี รีวราบณัฑิต เป็นผู้สอบบญัชีและ ลงลายมือช่ือในงบการเงินประจําปี 2552-2558 ของบริษัท (7 รอบปี

บญัชีติดต่อกัน) ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ ในปี 2559 จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงรายช่ือ

ผู้สอบบญัชีเพ่ือแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก บริษัท สํานกังาน  อีวาย  จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท 

และบริษัทยอ่ยประจําปี 2559 เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด มีค่าสอบบญัชี ท่ี

เหมาะสม    

 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากัด เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้

บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้  

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2559  

  นางสาววิสสตุา จริยธนากร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3853 หรือ 

นางพนูนารถ เผา่เจริญ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5313   
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แหง่บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั โดยเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ สํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสาํนกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบั

บริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบตัิ หน้าท่ี

ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบญัชีติดต่อกัน ข้อมลูผู้สอบบญัชีท่ีได้รับ

การเสนอช่ือประจําปี 2559 ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้า

แล้วตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม 2559 

2. อนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงิน ประจําปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงิน

รวม เป็นเงินจํานวน 1,680,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 90,000 บาท) ทัง้นี ้ไม่รวมค่าบริการอ่ืน เช่น ค่า

เดินทาง คา่จดัทําเอกสาร เป็นต้น  

3. รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2559 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจํานวน 920,000 บาท (เพ่ิมขึน้จาก ปี 

2558 เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท) โดยบริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี ทัง้นี ้ไมร่วมคา่บริการอ่ืน เช่น ค่าเดินทาง ค่า

จดัทําเอกสาร เป็นต้น  

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 1. คา่สอบบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้ 90,000 เพ่ิมขึน้จากอะไร 

คณุวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงวา่เน่ืองจากปีนีบ้ริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพราะฉะนัน้รายการเอกสารต่างๆ ท่ีผู้สอบบัญชีมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องทําเสนอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมีเพ่ิมขึน้ค่อนข้างมาก จึงเห็นสมควรเพ่ิมค่าสอบบญัชี นอกจากนี ้ประธานฯ เรียนชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าบริษัทมีการ

สร้างโรงงานเพ่ิมขึน้ อีกทัง้มียอดขายเพ่ิมสงูขึน้ งานต่างๆ ท่ีผู้สอบบญัชีต้องทํา เช่น การตรวจนบัสินค้า ก็ย่อมเพ่ิมมากขึน้ 

นอกจากนี ้คุณสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3970 จากบริษัท สํานกังานอีวาย จํากัด ชีแ้จงเพ่ิมเติมถึง

ปัจจัยท่ีจะต้องพิจารณาขึน้ค่าสอบบญัชี ว่าอตัราค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.7 สว่นแรกเป็นการปรับอตัราค่าแรงผู้สอบ

บญัชี ส่วนท่ีสอง เน่ืองจากว่าบริษัทในขณะนีม้ีการขยายตวั กําลงัสร้างโรงงานท่ีอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งทางผู้สอบบญัชีได้

ประเมินแล้ววา่ต้องใช้เวลาในการทํางานมากขึน้ ทัง้ในสว่นของรายการท่ีเกิดขึน้ และการขยายตวัของยอดขายทําให้สนิค้ามาก

ขึน้ ซึง่ผู้สอบบญัชีจะต้องเข้าร่วมสงัเกตกุารณ์ตรวจนบัสนิค้าประจําปี สว่นท่ีสามเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการ

สอบบญัชีปี 2559 โดยกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ต้องระบถุึงประเด็นการตรวจสอบท่ีสาํคญัของบริษัท รวมทัง้ประเด็นเร่ือง

ของการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองในรายงานผู้สอบบญัชี  

 2.  การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินใดตามข้อกําหนดท่ีอยู่ในมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆท่ีต้องวดัทกุปี

หรือทกุ 3 ปี 
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 ประธานฯ เรียนชีแ้จงว่าต้องประเมินทุกปี  นอกจากนีบ้ริษัทมีการให้บุคคลภายนอกประเมินตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กฎหมายกําหนด 

  

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุได้พิจารณา   ลงมติ 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอทกุประการ      ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

  เห็นด้วย  1,160,803,638  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไมเ่ห็นด้วย          0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสยีง       100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 

บตัรเสยี           0       เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่ 8   อื่นๆ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือ

สอบถามคําถามหรือข้อสงสยัใดๆ  

 คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงทิศทางและแผนการดําเนินงานในปีหน้า รวมถึงจะไปลงทุน

อะไรบ้างและโรงงานโรจนะจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 

 คณุอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเป็นบริษัทระดบัโลก (Global 

Company) โดยมีสินค้าเถ้าแก่น้อยวางขายอยู่ทัว่โลกและในแผนระยะสัน้ 3-5 ปีบริษัทจะเป็นผู้ นําในการผลิตและจําหน่าย

ขนมขบเคีย้วท่ีทําจากสาหร่ายในภมูิภาคเอเชีย  ถึงแม้วา่ปัจจบุนันีเ้ราจะเป็นผู้ นําตลาดสาหร่ายแล้วก็ตาม  แต่ยงัต้องใช้ความ

พยายามสร้างเครือขา่ยการจดัจําหนา่ยและสร้าง Brand  Awareness  ให้มากขึน้  โดยปีนีเ้รามีแผนการดําเนินการ ดงันี ้

 1.  สร้างโรงงานผลติแหง่ใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมโรจนะให้เสร็จตามท่ีได้วางแผนไว้ ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในต้นปี

หน้า  

 2.  แผนการตลาดในประเทศ  ถึงแม้วา่ปีนีเ้ป็นปีท่ีสภาพตลาดไมค่อ่ยดี แนวโน้มการบริโภคก็จะไมค่อ่ยดีขึน้ แตบ่ริษัท

เกิดขึน้และเติบโตทา่มกลางวิกฤตมาตลอด บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าจะต้องผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปได้  บริษัทมีกลยทุธ์ท่ีจะ

ผลกัดนัให้บริษัทมุง่ไปสูจ่ดุหมายในอนาคต ได้แก่ 

 -  การเพ่ิมการบริโภคและรูปแบบการบริโภค เช่น ขณะนีม้ีการบริโภคสาหร่ายสปัดาห์ละ 1 แผ่น จะต้องกระตุ้นให้มี

การบริโภคสปัดาห์ละ 2 แผ่น โดยหาโอกาสในการบริโภคใหม่ๆเป็นทางเลือกให้ลกูค้ารวมทัง้เพ่ิมรูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้มี
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ความหลากหลาย นา่สนใจ และดงึดดูลกูค้าให้มากขึน้ 

 -  การหาลกูค้าใหม่ๆ เพ่ิมเข้ามาอยู่เสมอ เพ่ือให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต  ซึ่งบริษัทเช่ือว่าตลาด

สาหร่ายยงัมีโอกาสเติบโตอีกสงูมากเมื่อเทียบกบัประชากรในประเทศ  โดยปีนีแ้ละปีต่อไปจะเน้นลกูค้าในตลาดต่างจังหวดั

มากขึน้ 

 - เจาะตลาดนกัท่องเท่ียวให้มีความแข็งแกร่งมากขึน้  ซึ่งจะเห็นได้ว่า 2-3 ปีท่ีผ่านมา มีนกัท่องเท่ียวเข้ามาเพ่ิมขึน้

โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีน  และเถ้าแก่น้อยจะจบักลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นคนเอเชีย โดยเฉพาะคนจีน  โดยท่ีผ่านมาถือว่า

ประสบความสาํเร็จมาก  เพราะเรามีช่องทางการจดัจําหนา่ยท่ีแข็งแกร่ง  และร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ก็ถือเป็นช่องทางท่ีสาํคญัใน

การนําสนิค้าใหมม่าทดลองขายในต้นทนุท่ีตํ่า  ทัง้นีห้ากได้รับการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าก็จะมีการพฒันาเป็น mass production 

ซึง่ก็จะเป็นการลดความเสีย่งในการทําสนิค้าใหมอ่อกสูต่ลาด 

 3.  แผนการตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัและต้องวางแผนให้ดีในระยะยาว  ขณะนีกํ้าลงัอยู่ในระหว่าง

การศกึษาข้อมลูให้ละเอียดถ่ีถ้วนและทําความเข้าใจในวฒันธรรมการบริโภค  โดยมุง่เน้นภมูิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน

และอินโดนีเซีย  ซึง่ท่ีจีนปัจจบุนัเน้นท่ีกวางเจากบัเซี่ยงไฮ้ และกําลงัมองหาตลาดใหม่เพ่ิมเข้ามาเพราะตลาดประเทศจีนนัน้มี

ขนาดใหญ่ และมีกําลงัการบริโภคสงู  ในสว่นของตลาดยโุรปและตลาดอเมริกาก็เร่ิมมีเทรนอาหารประเภทสนิค้าออร์แกนิคเพ่ือ

สขุภาพโดยนําสาหร่ายมาขาย เช่น  ร้าน Whole Foods และร้าน Trader Joe's ซึง่ทําให้บริษัทมองว่าเรามีโอกาสเติบโตตลาด

นีไ้ด้ 

 

 คุณเพ็ญประภา ฤทธิบุญไชย ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงนโยบายการต่อต้านการ

ทจุริตของบริษัท 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่บริษัทมีนโยบายท่ีจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 

ขณะนีกํ้าลงัอยูใ่นระหวา่งการหารือและเตรียมความพร้อม 

 

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและปิดการ

ประชมุเมื่อเวลา 11.50 น. 
  

      ลงช่ือ__________________________ประธานท่ีประชมุ                         

                    (นายยทุธ  วรฉตัรธาร) 

       

ลงช่ือ____________________________ ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

      (  นายณชัชชัพงศ์  พีระเดชาพนัธ์  )   

               เลขานกุารบริษัท 
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