
 

 

รายงานการประช ุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจําปี 2561  วัน เวลา และสถานที ประชมุเมือวันจนัทร์ที 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชนั 2 อาคารสปอร์ตคลบัเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขที 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร  
เริมการประชุม 

ก่อนเริมการประชุม ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนํากรรมการทีเข้าร่วมประชมุให้ทีประชมุได้รับทราบ 
ฝ่ายจดัการดูแลการประชุม ได้ชีแจงให้ทีประชุมรับทราบเกียวกบัการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเสนอเพิมวาระการประชุม รวมทังเสนอชือบุคคลผู้ ทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือเข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท ก่อนทีบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที www.taokaenoi.co.th รวมทงัแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตังแต่วันที 4 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที 30 ธันวาคม 2560 ซึงในการประชุมคราวนีไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับเลือกตังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ นอกจากนี บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตงัแต่วนัที 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ฝ่ายจัดการดแูลการประชมุได้ชีแจงเรืองการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดงันี  
1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง 1 เสียง โดยการลงมติเป็นดงันี 

• วาระที 1 วาระที 3 วาระที 4 วาระที 5 และวาระที 7 ต้องผ่านมติทีประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
• วาระที 2 เป็นวาระเพือทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
• วาระที 6 เรืองพจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติทีประชมุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุ 

2. สําหรับผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้เรียบร้อยแล้ว เพือใช้ในกรณีทไีม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนนัๆ 



 

 

โดยประธานทีประชุมจะถามว่า มีผู้ ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขนึเพือให้ เจ้าหน้าทีไปรับบตัรลงคะแนนโดยจะได้นําคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของทีประชุม ผลลพัธ์ทีได้จะเป็นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในวาระนนัๆ 
สําหรับวาระที 5 พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ เจ้าหน้าทีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้ น เพือรวบรวมความเห็น ทงัเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพือให้ทราบผลการเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ผู้ ถือหุ้ นทีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทได้ทําการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ดังนนัผู้ รับมอบฉนัทะทีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก 
4. หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในภายหลงั มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระทีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลงัเท่านนั 
5. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น ซึงเป็นระบบ Barcode และได้แต่งตังให้บริษัท กุดัน แอนด์พาร์ทเนอร์ส จํากดั เป็นทีปรึกษากฎหมายของบริษทั ทําหน้าทีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท และบริษัทได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนในครังนด้ีวย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์มาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
6. สําหรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมือจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าทีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ เพือให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัการทีดีในการประชุมผู้ ถือหุ้น 
7. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดสนใจจะซกัถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชีแจงเพิมเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชือ นามสกลุ เพือบนัทกึในวาระการประชุมโดยผู้ถือหุ้นสามารถซกัถามเมือจบการนําเสนอในแต่ละวาระ หรือเมือพิจารณาครบทุกวาระแล้วก็ได้ และขอให้ผู้ ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนทีทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้เพือความชัดเจนของคําถาม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นทีเกียวข้องกบัระเบียบวาระทีประชมุนนัๆ เพือไม่ให้เสียเวลาของผู้ ถือหุ้นท่านอืน 
จากนนัฝ่ายจดัการดแูลการประชุมได้แนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และทีปรึกษาทางกฎหมาย ดงันี 
คณะกรรมการบริษัท จ ํานวน 8 ท่าน 

1. คณุยทุธ          วรฉตัรธาร ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 



 

 

2. คณุวณี            ทศันมณเฑียร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3.          คณุชยัยงค์      รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
4. คณุสมบญุ      ประสิทธิจูตระกูล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
5.  คณุอทิธิพัทธ์    พีระเดชาพนัธ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
6. คณุอรพทัธ์       พีระเดชาพนัธ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้ จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
7. คณุณชัชชัพงศ์  พีระเดชาพนัธ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จดัการ (สนบัสนุนธุรกิจ) 
8. คณุพรธีรา         รงคะศิริพนัธ์  กรรมการบริษัท/ ผู้ อํานวยการสายงานตรวจสอบภายใน/ กรรมการบริหารความเสียง 

 หมายเหต ุ สดัส่วนกรรมการทีเข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทงัหมด  ผู้บริหารของบริษัท 
1.  คณุอทิธิพัทธ์     พีระเดชาพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
2. คณุอรพทัธ์        พีระเดชาพนัธ์ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจดัการ) 
3. คณุณชัชชัพงศ์   พีระเดชาพนัธ์ กรรมการผู้จัดการ (สนบัสนุนธรุกิจ) 
4. คณุจิระพงษ์       สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าทีกลุ่มงานการเงิน 
5. คณุบญุชยั          โควพานิช ประธานเจ้าหน้าทีกลุ่มงานปฏิบตัิการ  

ผู้สอบบัญชี  
1. คณุวิสสตุา         จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท ี3853 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั หรือ 
   



 

 

ทีปรึกษาทางกฎหมาย  
1. คณุคม               วชิรวราการ บริษัท กดุนั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
2. คณุภาสิตา         นานานุกลู บริษัท กดุนั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานทีประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แถลงต่อทีประชุมว่าเมือวนัที 13 มีนาคม 2561 เป็นวนัทีประกาศปิดสมดุทะเบียนการโอนหุ้นของผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นวนัทีปิดสมดุทะเบียน 10,630 ราย จากจํานวนหุ้นทงัหมด 1,380 ล้านหุ้น และในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันนีมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 71 ราย คิดเป็นจํานวนทงัหมด 48,071,324 หุ้น และมีผู้ถือหุ้ นทีรับมอบฉันทะมา 1,253 ราย คิดเป็น 510,865,645 หุ้น รวมแล้วมีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1,324 ราย เป็นจํานวนหุ้นทงัหมด 991,566,969 หุ้น คิดเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมทงัหมดร้อยละ 71 จากจํานวนหุ้นทงัหมด 1,380 ล้านหุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัข้อที 33 ของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามญัผู้ถือหุ้ นประจําปี 2561 และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี 
วาระท ี1 พ ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้น ประจําปี 2560 ซ ึงประชุมเมือวันพ ุธ ที 26 เมษายน 2560 
  ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่าการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซงึประชมุเมือวนัพธุที 26 เมษายน 2560 ทีผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่สําเนารายงานการประชมุดงักล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เมือวันที 11 พฤษภาคม 2560 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นภายใน 14 วัน รายละเอียดของรายงานการประชุมดงักล่าว ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 1 ของหนงัสือเชิญประชุมทีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว ทงันี คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 ดงักล่าว  

จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
เมือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ ประธาน จงึได้เสนอให้ทีประชุมได้พิจารณาลงมติ 

มตทิปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซงึประชมุเมอืวนัพธุที 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดงันี  
 เห็นด้วย 1,126,293,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 



 

 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
วาระท ี2   รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 
  ประธานฯ ชีแจงต่อทีประชุมว่าบริษัทได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมา และรายการเปลียนแปลงทีสําคญัซึงเกิดขึนในรอบปี 2560 รายละเอียดดังทีปรากฎในรายงานประจําปี สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2 ทีได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุตามข้อบงัคบับริษัทข้อที 41 
  คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ปี 2560 ทีผ่านมา บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีบริษัทในเครือทงัหมด 4 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากดั ซงึบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นเจ้าของร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ ซึงปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 11 -12 สาขา และคาดว่าจะเปิดสาขาใหม่เพิมอีกประมาณ 20 สาขาภายในปีนี ส่วนใหญ่สาขาทีจดัตงัจะอยู่ในพืนทีทีเป็นจุดเด่นของกรุงเทพมหานครและเมืองท่องเทียว (2) บริษัท เอน็ซีพี เทรดดิง แอนด์ ซพัพลาย จํากัด ซงึบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นบริษัททีจดัจําหน่ายผงปรุงรสให้กบับริษัท และได้สร้างโรงงานใหม่ในนิคมอตุสาหกรรมโรจนะเพือทีจะรองรับการเติบโตของบริษัท (3) บริษัท เถ้าแก่น้อย แคร์ จํากัด (เดิมชือ บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี จํากัด) เป็นบริษัททีจะรองรับการออกสินค้าใหม่โดยเฉพาะสินค้าเพือสุขภาพ (4) Taokaenoi USA Inc. (เดิมชือ GIM Factory Inc.) บริษัทพึงซือกิจการทีประเทศสหรัฐอเมริกานีเมือสินปีทีแล้ว โดยบริษัทมองว่าจะเป็นตลาดใหม่ทางยุโรปและสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิงของผลิตภณัฑ์ทีเป็นสาหร่ายอบ สาหร่ายออร์แกนิค  

ส่วนอีกผลงานหนึงในปี 2560 คือโรงงานใหม่ของบริษัทซึงตังอยู่ ทีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ มีเนือที 18 ไร่ ประกอบด้วย 2 อาคาร คืออาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้า ทัง 2 ส่วนนีบริษัทได้เริมต้นเดินสายการผลิตเมือไตรมาส 2 ปี 2560 ซงึปัจจุบนัยังถือว่ายงัไม่เต็มกําลงัการผลิต อย่างทีได้ชีแจงเมือปลายปีทีแล้ว มีกําลังการผลิตอยู่ที 2,200 ตนั อตัราการใช้กําลงัการผลิต (Utilization Rate) อยู่ทปีระมาณร้อยละ 74 ส่วนปี 2561 บริษัทตงัเปา้ว่าหลงัจาก Phase 2 เปิดแล้ว กําลงัการผลิตน่าจะเพมิขนึถึงประมาณ 4,000 - 4,500 ตัน โดยทีอัตราการใช้กําลังการผลิต (Utilization Rate) ทีบริษัทตังไว้คือประมาณร้อยละ 75 – 80  ขณะเดียวกนับริษัทก็มีผลิตภณัฑ์ใหม่ทีไม่ใช่สาหร่าย คือ มายเวย์ (My Whey) ถือเป็นสินค้าอีกตวัหนงึทีบริษัทคาดว่าจะเป็นสินค้าทีมุ่งเน้นทางด้านตลาดสินค้าเพือสุขภาพ นอกจากนี บริษัทพยายามทีจะมุ่งเน้นสินค้าประเภทสาหร่ายอบทีบริษัทมองว่ายังมีศกัยภาพทีจะเติบโตในตลาดทงัในและต่างประเทศ รวมถงึการนําเสนอผลิตภณัฑ์ในขนาดบรรจุภณัฑ์ทีใหญ่ขึน เช่น family Pack เป็นต้น เพือกระตุ้นให้ลกูค้าเดิมทีบริโภคอยู่บริโภคให้มากขนึ  
ในปี 2560 บริษัทมียอดขาย 5,264 ล้านบาท ซงึเติบโตจากยอดขายปี 2559 ร้อยละ 12 โดยสัดส่วนการขายยงัคงเช่นเดิม กล่าวคือสดัส่วนการขายในตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 61 : 39 ทงันี ตลาดประเทศจีนยงัคงครองส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ของบริษัทคือร้อยละ 40 ส่วนตลาดอืนๆ ทีบริษัทก็ยงัคงให้ความสําคญัอยู่ ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวนั มาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนิเซีย CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) หรือแม้กระทงัประเทศในแถบยุโรป โดยประเทศล่าสุดทีบริษัทได้มีการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายคือประเทศเอสโตเนีย ซงึเป็นประเทศในแถบยุโรปตะวันออก ทังนี เพือทีจะให้เป็นไปตามเปา้หมายทีบริษัทตงัไว้คือ Global Snack Brand  ยอดขายในประเทศจีนมีศกัยภาพทีจะเติบโตขึนเรือยๆ จากเดิมปี 2559 มียอดขายอยู่ที 1,761 ล้านบาท ขณะทีปี 2560 ยอดขายเติบโตขนึมาร้อยละ 20 เป็น 2,100 ล้านบาท ฉะนนัในปีนีบริษัทจะมุ่งเน้นไปทีทงัตลาด



 

 

ประเทศจีนและตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา หากพิจารณายอดขายในประเทศจีนจะเห็นได้วา่เริมต้นทีประมาณ 800 ล้านบาท มาเป็น 1,700 ล้านบาท และ 2,100 ล้านบาท ตามลําดบั บริษัทคาดวา่ในปีต่อๆ ไปต่างประเทศจะต้องเติบโตโดยเฉพาะประเทศจีน ซงึบริษัทได้มีการลงทนุเกียวกบักิจการด้านการตลาดในจีนมากขนึ เช่น จ้างแบรนด์แอมบาสเดอร์ ทีเป็น Boy Band ชือวง SB FIVE เป็นวงทีมีแฟนคลบัจากประเทศจีนเป็นจํานวนมาก 
จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  
คุณพชันี หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดกําไรของบริษัทจึงลดลง ทงัทียอดขายในประเทศเพิมขนึร้อยละ 12 และในประเทศจีนได้ร้อยละ 20  
คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน ชีแจงว่า ในปีทีแล้วประเด็นที 1 ทีผลกําไรของบริษัทลดลงจากเดิมส่วนหนงึมีสาเหตมุาจากต้นทนุของวตัถดิุบหลกัของบริษทั คือ สาหร่ายทีต้นทนุเพิมขนึโดยต่อเนืองจากปี 2559 และปี 2560 ในปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากภาวะโลกร้อนทีทําให้ผลิตสาหร่ายออกมาได้น้อย ซงึในปี 2559 เองนนั ราคาก็ได้ก้าวกระโดดขนึไปถงึร้อยละ 15 - 20 ขณะเดียวกนัพอปี 2560 บริษัทก็คาดว่าราคาไม่น่าจะสงูขนึอีกแล้ว แต่ก็มีเรืองของผลผลิตจากประเทศจีนทีลดลง จากทีเคยแจ้งผู้ ถือหุ้นทราบว่าประเทศทีเพาะปลกูสาหร่ายทีนํามาทําเป็นขนมหรือทําเป็นอาหารทีชือว่า Nori Seaweed มีอยู่ 3 ประเทศในโลกก็คือประเทศจีน ประเทศญีปุ่ น และประเทศเกาหลี โดยประเทศจีนจะมีผลผลิตอยู่ประมาณ 40 ล้านแพ็คต่อปีโดยเฉลีย ประเทศญีปุ่ นประมาณ 80 ล้านแพ็คต่อปี ประเทศเกาหลีประมาณ 140 ล้านแพ็คต่อปี ปรากฏว่าในปี 2560 ประเทศจีนมีการทดลองพนัธุ์สาหร่ายใหม่เพือให้มีผลผลติเพมิขนึ แต่ปรากฏว่าการทดลองล้มเหลวผลผลิตหายไปร้อยละ 30 - 40 ภายในปี 2560 กลายเป็นว่าแทนทจีะทําให้ราคาสาหร่ายเท่าเดิมหรือลดลงกลบักลายเป็นเพมิขนึ ดงันนัจงึเป็นกรณีทีบริษัทมีผลกระทบจากสาหร่ายตงัแต่ปี 2559 แล้วระดบัหนงึ ในปี 2560 บริษัทก็ได้รับผลกระทบจากต้นทนุสาหร่ายต่อเนืองมาอีก ทําให้มีผลกบักําไรขนัต้นของบริษัท ประเด็นที 2 เป็นเรืองของโรงงานทีพงึเปิดทีนิคมอตุสาหกรรมโรจนะ จากวตัถปุระสงค์อย่างหนงึของการใช้เงินลงทุนทีบริษัทได้มาจากการนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ คือการสร้างโรงงานใหม่ซงึบริษัทมีความตงัใจจะให้โรงงานใหม่เป็นโรงงานทีดําเนินการด้วยเครืองจกัรอตัโนมตัิ (Automatic Machine) ให้มากทีสดุ ซงึประเภทสาหร่ายทีบริษทัมีความชํานาญในการผลติคือทอดและย่าง ซงึทงัสองประเภทนี บริษัทเป็นผู้สร้างหรือพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยตนเอง ทําให้ต้นทุนคงที (Fixed Cost) เกิดแล้วแต่ขณะเดียวกนัอตัราการใช้กําลงัการผลิต (Utilization Rate) ยงัไม่สูงมากทําให้ต้นทนุหรือต้นทนุคงทีต่อหน่วย (Unit) ของสินค้าทีผลิตทีโรงงานใหม่ยงัสงูอยู่ เพราะฉะนนัสาเหตทีุกล่าวมาข้างต้นรวมถึงการทีบริษัทมีการพฒันาทําวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) ต่างๆ ทําให้บริษัทมีการลงทนุในเรืองค่าใช้จ่ายไปพอสมควร อย่างไรก็ตาม ทีมผู้บริหารของบริษัทสญัญาว่าจะมีการปรับปรุงขนึเป็นลําดบั ส่วนเรืองราคาขายสินค้า บริษัทยงัไม่ได้มีการปรับราคาขายปลีกทงัหมด หมายความว่ามีแค่บางรายการสินค้า (Stock Keeping Unit: SKU) เท่านนัทีมีการปรับราคาขายปลีก ซงึเป็นอีกประเด็นหนงึทีทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทในปีทีผ่านมากําไรลดลง อย่างไรก็ตามยอดขายมีแนวโน้มทีจะสงูขึนเรือยๆ 
คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงเพิมเติมว่าสาเหตุหลักทีทําให้กําไรลดลงมาจากต้นทุนทีสูงขึน อนัดับแรกคือวตัถุดิบสาหร่ายประมาณครึงหนงึมีผลกระทบมาจากสาหร่าย ผลกระทบอีกส่วนหนงึคือค่าใช้จ่ายในการขายทีสูงขึนเนืองจากปีทีแล้ว บริษัทออกสินค้าใหม่ซงึก็คือ มายเวย์ (My Whey) ซงึเป็นสินค้าทีบริษัทออกเป็นแบรนด์ใหม่ทีไม่ได้เกียวข้องกบัสาหร่าย เป็นแบรนด์ที



 

 

บริษัทต้องใช้กําลงัในการสร้างตลาดค่อนข้างมาก และปีทีแล้วต้องยอมรับว่าเป็นปีทตีลาดขนมขบเคียวในประเทศไทยค่อนข้างแย่จึงต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการทําการตลาดมากกว่าเดิม เพือแข่งขนักับคู่แข่งทงัรายใหม่และรายเดิม อนัดบัทีสามบริษัทได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีมีแนวโน้มผนัแปรมากช่วงประมาณไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปีทีแล้วรวมถงึ ไตรมาส 1 ในปีนี ทําให้บริษัทกําไรหรือขาดทุนจากส่วนนนัมากพอสมควร หลกัๆ คือ 3 ปัจจยันีทีทําให้ต้นทุนสูงขึน แต่เชือว่าในปีนีจะมีกําไรทีดีขึนกว่าปีทีแล้ว สิงหนึงทีบริษัทเรียนรู้จากผลการขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผลกระทบน่าจะน้อยลงหรือแทบไม่มี ส่วนเรืองของวัตถุดิบทีเป็นต้นทุนหลักมีแนวโน้มราคาทีจะลดลง ก็จะทําให้ต้นทุนของบริษัทดีขึน รวมทังปีนี ทีมบริหารก็มีการปรับสินค้าใหม่เพือทีจะทําให้การขายสินค้าทีมีกําไรมากขึน ขณะเดียวกนับริษัทก็มีการปรับปรุงแก้ไขเรือง เครืองจกัรและโรงงานให้ดีขึน เช่น โรงงานทีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะก็มีการเอาเครืองจักรเข้ามาใช้ซงึก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกือบเต็มที แล้วก็ในส่วนของโรงงานทีนพวงศ์ทีเป็นโรงงานเดิม ปีนีบริษัทก็มีแผนทีจะนําเครืองจกัรทีใช้แล้วสําเร็จทีโรจนะมาติดตงัเข้ากบัโรงงานทีนพวงศ์ก็จะทําให้ต้นทุนเรืองแรงงานลดลงได้ ในไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ยอดขายในปีนีก็มองว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนือง  อย่างไตรมาส 1 ปีนี มองว่าถ้าเทียบกับปีทีแล้วค่อนข้างจะดีกว่า ต้นทุนในการดําเนินงานดีกว่า ต้นทุนในการทีจะทําให้ยอดขายเพิมขนึดีกว่า และในไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 น่าจะดีขนึ 
  คณุยทุธ วรฉัตรธาร ชีแจงเพมิเติมว่า อีกไม่นานจะได้ชีแจงผลประกอบการของไตรมาสแรก สรุปคือสาเหตมุาจากต้นทุนวตัถุดิบ ต้นทุนหลกัมาจากวตัถดิุบทีควบคมุไม่ได้ วตัถุดิบมนัมีการขนึลงตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดโลกทีควบคมุไม่ได้ สาเหตุทีสองเกิดจากการทําการตลาดสินค้าใหม่ๆ ในส่วนของโรงงานต้องเข้าใจว่าเป็นการลงทุนเพือขยายยอดขายในอนาคตเพือสร้างผลตอบแทนสร้างรายได้ทีดีขึน 

คุณภาณุวฒัน์ เวชยันต์วิวฒัน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเนืองจากรายได้ยอดขายในประเทศจีนเป็นสดัส่วนใหญ่ของบริษัทและเข้าใจว่าปีนีก็จะสูงขึนไปอีก แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบรายได้ในปี 2558 และปี 2559 ทีสูงขึนเกือบร้อยละ 100 แต่รายได้ในปี 2559 กบัปี 2560 กลบัลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 20 จึงอยากสอบถามว่าเหตุทีรายได้ทีลดลงอย่างมากนนัเกิดจากปัจจยัปัญหาอะไร ตอนนีเข้าใจว่ามี 3 ช่องทาง คือ ส่งออก (Export) นําเข้า (Import) ผู้ จดัจําหน่ายโดยเน้นทีการกระจายสินค้า (Distributor) ตวัไหนทีส่งผลกระทบหลกั ปัญหาทีเกิดขนึมีการแก้ไขอย่างไร รวมถึงการทีรายได้ในปีทีผ่านมาลดลงนนั บริษัทมีการปรับปรุงในเรืองเกียวกบัการตลาดอย่างไรบ้าง 
คณุยทุธ วรฉัตรธาร ชีแจงวา่ ในความเป็นจริงแล้ว ยอดขายโดยรวมเพมิขนึ 
คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงเพิมเติมว่าบริษัทพยายามจะเติบโตในต่างประเทศ โดยเฉพาะเป้าหมายของบริษัทคือการเป็น Global Snack Brand โดยทีประเทศจีนเป็นเป้าหมายหลกัในการเติบโต แต่การทีการเติบโตลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 20 นนัเป็นเพราะว่าปีก่อนหน้านนั บริษัทมีฐานในประเทศจีนค่อนข้างน้อย มีช่องทางการกระจายสินค้า (Distribution) ไม่ถึงร้อยละ 5 ของการกระจายสินค้าทงัหมด (total distribution) แต่ปัจจุบนับริษัทได้ขยายถึงประมาณเกือบร้อยละ 30 ของการกระจายสินค้าทงัหมด ทําให้การเติบโตจากเดิมเป็นร้อยละ 100 หรือเป็นมากกว่าร้อยละ 100 ยากขึน แต่ตอนนีบริษัทจะทําวิธีการเดิมโดยการหาผู้จัดจําหน่ายโดยเน้นทีการกระจายสินค้าแล้วขยายช่องทางการกระจายสินค้าเดิมยากขนึเพราะจะไปซํากับช่องทางเดิม เนืองจากในประเทศจีนนนัไม่สามารถทําการตลาดครอบคลุมช่องทางการกระจายสินค้าได้ทงัหมดร้อยละ 100 ได้ บริษัทจึงต้อง



 

 

หาวิธีทีจะเพมิช่องทางการกระจายสินค้าคือบริษัทต้องหาหุ้นส่วน (Partner) ทีมีช่องทางจัดจําหน่ายสินค้าเพิมนอกเหนือจากทีมีอยู่ และสิงทีบริษัทต้องทําควบคู่ไปด้วยก็คือต้องสร้างแบรนด์ เพราะในขณะทีบริษัทกําลงัเพิมช่องทางการกระจายสินค้า ถ้าไม่สร้างแบรนด์ไปด้วย อาจทําให้บางพืนทีอยู่ห่างไกลไม่รู้จกัสินค้าของบริษัทและอาจทําให้การขายในระยะยาวนนัทําได้ยากขนึ อาจจะขายได้เพียงครังเดียว หลงัจากนนัอาจจะไม่มีการซือซํา บริษัทจึงต้องลงทนุเรืองการสร้างแบรนด์ไปด้วยเพือความยงัยืน เพือขยายตลาด ให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนือง 
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงเพิมเติมว่า เมือ 6 ปีก่อน บริษัททําการซือขายกับประเทศจีนแค่ 200-300 ล้านบาท  ซงึถือว่ามีอตัราการเติบโตสูง เพราะฐานใหญ่ขึนสดัส่วนร้อยละจึงลดลง การเติบโตนนัมีปัจจยัอืนๆ ทีต้องมารองรับเพือให้บริษัทมนัคงยงัยืน โดยปกติบริษัทจะวิเคราะห์ช่องทางของบริษัทอยู่เสมอว่าควรจะไปในช่องทางไหนเพือใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดมูลค่า / ประโยชน์สงูสดุ  
คุณชูเกียรติ หาญประมุขกูล ผู้ ถือหุ้ นสอบถามว่า ทีบริษัทบอกว่า บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน  ตงัแต่ไตรมาส 3 ปีทีแล้วจนถึงไตรมาส 1 ปีนี ไม่ควรทีจะขาดทุน 3 ไตรมาสติดต่อกนั ควรทีจะมีการปรับปรุงพัฒนา และมีคําถามเพิมเติมว่า ทุนจดทะเบยีน 3.1 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ทุนรวมค่าลงทนุประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คืออะไร ต่างกนัอย่างไร และผลการดําเนินงานของบริษัท ยอดต่างๆ ทีบริษัทลงทนุไปจะมีกําไรขนึเมือไร และทําไมถงึต้องมีบริษทั เอน็ซีพี เทรดดิง แอนด์ ซพัพลาย จํากดั เพือผลิตผงปรุงรสรสชาติต่างๆ เพือขายให้แก่บริษทั  
คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ชีแจงเรืองกําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนก่อนว่า ต้นปี 2560 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีประธานาธิบดีคนใหม่ เป็นช่วงทีค่าเงินบาทอ่อนลง เมือคา่เงินบาทอ่อนลง สิงหนงึทีกระทบกบับริษัทคือนอกจากราคาสาหร่ายทีบริษัทซือด้วยดอลลาร์สหรัฐแล้ว อตัราแลกเปลียนเป็นส่วนหนึงทีบริษัทก็มีการจัดการความเสียง ดังนนัสิงทีบริษัททําคือการจองสญัญาซือหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทีต้องทําช่วงต้นปีเพราะในเรืองของการจดัหาสาหร่าย บริษัทจะทําเป็นสัญญาปี โดยจะเริมเมือประมาณเดือนกุมภาพนัธ์หรือเดือนมีนาคมทีจะมีการลงนามในสญัญา ดงันนั บริษัทจึงทราบดีอยู่แล้วว่าทงัปีบริษัทจะซือสาหร่ายเป็นมูลค่ากีล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงมีการจดัการในเรืองของการจองสญัญาซือหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) อย่างไรก็ตาม หลงัจากนนัสถานการณ์การเมืองโลกต่างๆ ทีมีการเปลียนแปลง โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาทําให้ค่าเงินผกผนั ซงึก็คือทําให้ค่าเงินบาทในตอนช่วงประมาณปลายปีแข็งค่าขึนทําให้การทีบริษัททําการจองสญัญาซอืหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เมือตอนต้นปี เพือทีจะปอ้งกนัความเสียงในส่วนนี รวมถึงเพือทีให้บริษัทได้รู้ว่าต้นทุนทีแท้จริงทีคิดเป็นบาทนนัเท่าไหร่ จึงทําให้เกิดการขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนขึน ในขณะเดียวกนับริษัททําสญัญาในไตรมาส 1 ของแต่ละปีจะเป็นราคาสาหร่ายเก่า บริษัทจะได้ราคาสาหร่ายใหม่ในเดือนเมษายน ดงันนั ตวันีก็เป็นส่วนหนงึทีทําให้กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนอาจจะดีขึนภายในไตรมาส 2 เป็นต้นมา การทีบริษัทมีบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ก็อาจเป็นทางเลือกหนงึในการจดัการค่าเงิน  
ในส่วนของ บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด ซึงเป็นบริษัทสําหรับผลิตผงปรุงรส ซึงปัจจัยความสําเร็จอย่างหนึงของบริษัทก็คือเทคโนโลยีการผสมสตูรผงปรุงรส ดงันนัจึงมีการตงับริษัทขนึใหม่เป็นบริษัทในเครือ เป็นบริษัททีจะผลิตผงปรุงรสนีให้กบัทางเถ้าแก่น้อยรวมถึงการทําวิจยัและพฒันา (Research and Development: R & D) ต่างๆ  



 

 

คณุชเูกียรติ หาญประมขุกูล ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าเรืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ทนุจดทะเบียนคือ 31,000 หุ้น หุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ทีบริษัทไปเจรจาต่อรองและซือมาอยู่ทีราคา 65 ดอลลาร์สหรัฐ ทําไมถึงมีการจ่ายเงินลงทุนไปแค่ 2 ล้านบาท  
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่าเพราะบริษัทเพงิประกอบการมาได้แค่ 2 ปี แต่มีผลขาดทุนเนืองจากผู้ ถือหุ้นรายเดิมไม่สามารถขายหรือผลิตสนิค้าบางอย่างทีน่าจะขายให้กบัลกูค้า เป็นสาเหตุทีทําให้ต้องขายในราคาทีตํากว่าประกอบกบัการทีบริษัทมีการทําวิจัยตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกามาระดับหนึง ผลผลิตของบริษัทในตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาน่าจะไปได้ดี จึงมีการตดัสินใจลงทนุในส่วนนี 
คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงเพิมเติมว่าทุกการลงทุนต้องมีการพิจารณาว่ามนัมีเหตุผลอย่างไร บริษัทเล็กๆอย่าง NCP ก็มีความสําคญัเชิงกลยุทธ์ เพราะสูตรปรุงรสเหล่านีเป็นความลบั ไม่ต้องการให้มาอยู่ในกระบวนการเดียวกนั ซงึบริษัทสามารถคุมได้ เพราะถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ส่วนการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโอกาส เพราะพืนทีนีตงัอยู่ทางด้านตะวันตก เป็นการลงทุนทีใช้เงินไม่มากแต่เป็นแหล่งทีไปสร้างฐานยอดขายในแถบตะวันตก เพราะฉะนนัขอเรียนว่า ทุกการลงทุนบริษัทต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นหลกั  
คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชีแจงเพิมเติมประเด็นเรืองของกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน บริษัทมีนโยบายว่าบริษัทขายสาหร่าย และไม่มีนโยบายทีจะไปลงทุนในอัตราแลกเปลียน เพราะฉะนนับริษัทจึงพยายามกําหนดต้นทุนของบริษัทที แน่ชดัว่าบริษัทนําสาหร่ายเข้ามาแล้ว จะมีต้นทุนเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม มีปัจจยัความเสียงทีนอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจงึพยายามทีจะกําหนดต้นทนุ ราคาขาย  
ไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพิมเติมเกียวกับผลการดําเนินการของบริษัทในปี 2560 และเนืองจากวาระนีเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 

วาระท ี3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจําปี สนิสุดวันที 31 ธ ันวาคม 2560 
คุณวณี ทัศนมณเฑียร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแจงต่อทีประชุมว่าเพือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 40 นนั บริษัทได้จดัทํางบการเงินสําหรับปี สนิสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัดและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยประธานฯ ขอให้คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน ชีแจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน ชีแจงงบการเงินประจําปี 2560 สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ซงึเป็นงบการเงินรวมของบริษัทต่อทีประชุม ดงัต่อไปนี  
สําหรับงบกําไรขาดทุน บริษัทมียอดขายและผลกําไรกล่าวคือมีรายได้จากการขาย 5,263 ล้านบาท โดยมีกําไรขันต้นคิดเป็นร้อยละร้อยละ 32.2 ส่วนค่าใช้จ่ายการขายอยู่ทีร้อยละ 12.3 และ 4.1 ตามลําดับ บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 



 

 

(Operating Margin) อยู่ทีร้อยละ 15 หรือคิดเป็นเงิน 788.3 ล้านบาท บริษัทมีรายได้อืนๆ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมถึงภาษี จะมีกําไรสทุธิอยู่ที 608.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซงึเมือเทียบกบัปี 2559 ทบีริษัททําได้ถึงร้อยละ 16.6 สงิทีทําให้กําไรของบริษัทลดลงคือราคาวตัถดิุบ 
ในส่วนของงบดุล บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที 2,071.2 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึนมาเป็น 1,250.9 ล้านบาท สาเหตุหลกัคือต้นทนุในการสร้างโรงงานทีโรจนะทีเพิมขนึมา ในส่วนของหนีสิน หนีสินหมุนเวียนอยู่ที 1,117.6 ล้านบาท ซงึเพิมจากปี 2559 อยู่ประมาณร้อยละ 30 เมือราคาสาหร่ายเพิมสูงขึน ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการจดัการกบัเรืองนี เช่น การจ่ายค่าสาหร่ายล่วงหน้าเพือทีจะให้ทางผู้จัดจําหน่าย ลดราคา รวมถึงเช่น การแทนทีจะเก็บสาหร่ายไว้ทีผู้ จดัจําหน่าย แล้วก็ค่อยทยอยส่งมาเหมือนแต่เดิม ก็อาจจะมีการให้ผู้จดัจําหน่าย ส่งสาหร่ายมาเก็บไว้ทีบริษัท เพือปอ้งกนัการขาดแคลนวตัถดิุบในระดบัหนงึ ทําให้หนสีินหมนุเวียนเพิมขนึ แต่ในขณะเดียวกนัสินทรัพย์หมนุเวียนก็อาจจะเพิมขึนด้วยเช่นกนั ในส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที 2,176 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ในส่วนของตวัอตัราส่วนทางการเงิน รายละเอียดต่างๆ อยู่ในรายงานประจําปี ทีหน้า 6 – 7 อตัราส่วนทางการเงินทีสําคัญเป็นเรืองของระยะเวลาการเก็บหนีเฉลียและการชําระหนี ซงึระยะเวลาในการเก็บชําระหนีเฉลียในปี 2560 อยู่ที 39 วนั ขณะเดียวกนัระยะเวลาชําระหนีอยู่ที 33 วนั จะเห็นได้ว่า ส่วน A/P Payment Period (จํานวนวนัในการจ่ายเงินเจ้าหนี) ลดลงจากปี 2559 ส่วนหนึงเนืองจากบริษัทได้มีการเจรจากบัเจ้าหนีสาหร่าย และตกลงให้ลดราคาให้บริษัท ซึงเป็นราคาทีดีกว่าคู่แข่ง ซงึข้อแลกเปลียนในการลดราคาส่วนหนงึคือการชําระหนีให้เร็วขนึ รายละเอียดอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ อยู่ในรายงานประจําปีหน้า 7 ทีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน  
จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
คุณสมบตัิ ห.เพียรเจริญ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าในส่วนของกําไร 961.6 ล้านบาท หรือ 788.3 ล้านบาท ทีชีแจงว่า ต้นทุนค่าสาหร่ายสูงขึน ทางบริษัทเคยรายงานว่า ต้นทุนค่าสาหร่ายใน ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ปีนียงัสูงขึน ไม่แน่ใจว่าทีบอกว่าแนวโน้มของปี 2561 กําไรของบริษัทน่าจะดีขนึ แต่ต้นทนุยังสงูแบบนี จะมีวิธีการบริหารจดัการอย่างไร ต้นทุนทีสงูขึนจะมีผลกระทบต่อกําไรในปี 2561 ปีทีแล้วได้เสนอความเห็นไว้ว่า ถ้าบริษัททําประกนัความเสียงจะช่วยลดภาระการขาดทุน ซงึถ้าทําประกันในปีทีแล้ว เข้าใจว่าปีนีคงจะขาดทนุไม่เท่าไหร่ และอยากจะถามว่าบริษัทมุ่งเน้นตลาดประเทศจีน และตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนมขบเคียว (snack) ในภูมิภาคอาเซียนเข้าใจว่าขยายเติบโต บริษัทมีแนวทางทจีะไปขยายตรงนีหรือไม่ บริษัทมองภาพอาเซียนอย่างไร เพราะว่าเปิด AEC ภาษีอยู่ทีร้อยละ 0 ถ้าบริษัทบกุทําตลาด บริษัทน่าจะขยายธุรกิจให้เติบโตได้มากกว่าทีเป็นอยู่ 
คณุยทุธ วรฉัตรธาร ขอให้คณุจิระพงษ์ตอบคําถามในเรืองงบการเงินก่อน ส่วนในเรืองอืนๆ จะตอบท่านผู้ ถือหุ้นในตอนท้ายการประชมุ  
คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ชีแจงว่าในเรืองเกียวกับอตัราแลกเปลียนนนั สกุลเงินตราทีบริษัทได้รับจากการขาย  มีทงัสกลุเงินบาท สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ สิงค์โปร์ดอล์ล่าร์ ทีบริษัทขายสินค้าในประเทศจีนเป็นสกลุเงินบาท เพราะฉะนันในเรืองของยอดขายทีจะเข้ามาจากประเทศจีนประมาณร้อยละ 40 เป็นเงินบาท บวกกบัยอดขายในประเทศไทยอีกร้อยละ 39 ทีเหลือก็จะเป็นดอลลาร์สหรัฐ ต้นทนุของสินค้าคือสาหร่ายบริษัทซือมาเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดงันนัเมือซือเป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วมีการส่งต่อ บริษัทจงึมี



 

 

การจัดการกับความเสียงคืออัตราแลกเปลียนทีผนัผวนไปในระดับหนึง แต่ก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าค่าเงินจะแข็งค่าขนึในช่วงประมาณปลายปี ปีทีแล้วถือว่าเป็นบทเรียนของบริษัท คือบริษัทมองสองแง่ ในแง่ของสกุลเงินหลกัซึงเป็นสกุลเงินบาท กบัในเรือง อตัราแลกเปลียน บริษัทมองว่าถ้ากําหนดค่าใช้จ่ายเป็นบาทได้ การจดัการการเงินของบริษัทน่าจะทําได้ดีกว่า ส่วนอตัราแลกเปลียนทีคณุชยัยงค์ได้เรียนว่าบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอน ทําได้แต่เพียงบรรเทาภาระความเสียงซงึอาจจะบวกหรือลบ 
คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงเพิมเติมว่าในส่วนของอัตราแลกเปลียนนันมันใจว่าบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบน้อยในปีนี ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 หรือ ไตรมาส 4 เนืองจากบริษัทได้เจราจากับผู้จัดจําหน่าย ผู้ ทีจดัจําหน่ายสาหร่ายดิบให้แก่บริษัท โดยตกลงว่า หากอตัราแลกเปลียนต่อดอล์ล่าร์สหรัฐอยู่ในช่วงทีกําหนดกันไว้ ราคาสาหร่ายทีเป็น USD จะไม่มีการเปลียนแปลง แต่ถ้าอตัราแลกเปลียนลงไปตํากว่าช่วงระดบัระดบัล่างหรือสูงกว่าช่วงระดบับน ทางผู้ขายสาหร่ายจะปรับราคาเพิมขนึหรือลดลงในอตัราทีตกลงกนั กล่าวคือ ถ้าค่าเงินผนัผวนจะมีการร่วมมือกับผู้ จดัจําหน่ายปรับราคาสาหร่ายให้เป็นไปตามอตัราผันผวนของค่าเงิน ปัจจุบันผู้ จําหน่ายวัตถุดิบทีบริษัทซือเป็นหลักหลายเจ้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนืองจากบริษัทมีกําลังซือค่อนข้างมาก ซงึมองวา่วิธีนีจะช่วยให้ผลกระทบเรืองค่าเงินน้อยลง 
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงเพิมเติมว่าหลักการคือควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ซึงราคาวัตถุดิบจะถูกกระทบโดยอตัราแลกเปลียนจากความผนัผวนให้น้อยลงได้ แต่ไม่ถงึร้อยละ 100 เพราะมนัเป็นเรืองของการคาดการณ์ซงึควบคุมไม่ได้ 
คุณสมเจน สุขศรีพานิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมว่าในการส่งออก บริษัทเก็บเงินระยะเวลาเท่าไหร่ และในการนําเข้า บริษัทจ่ายเงินประมาณกีวนั 
คุณจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กุล ชีแจงว่าการนําเข้าและส่งออก การเรียกเก็บเงินและการสงัจ่ายเงินไม่ตรงกนั เงือนไขการส่งออกของบริษัทส่วนใหญ่เป็น Cash on Delivery (COD) แต่ในขณะเดียวกนั เงือนไขทีบริษัทจ่ายเงินค่าสาหร่ายอยู่ทีประมาณ 30 วนั ซึง 30 วนันีบริษัทจะทํา Trust Receipt กบัธนาคาร จากนันธนาคารจะมีเครดิตออกไปอีก 30 วัน เมือรวมกนัก็จะเป็น 60 วนัขณะเดียวกนัยอดขายสกุลเงินตราต่างประเทศ ประเทศจีน 40 บวก ประเทศไทย 39 ก็เหลือประมาณร้อยละ 20 ซงึก็ไม่ใช่เงินดอลลาร์สหรัฐทงัหมด ถ้าประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ทงั 3 ประเทศ บริษัทจะขายเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ ส่วนทีเหลือจึงจะเป็น ดอลลาร์สหรัฐ  
คณุยทุธ วรฉัตรธาร ชีแจงเพมิเติมว่าบริษัทจะพยายามบริหารให้ขาดทนุน้อยทีสดุ และใช้ความรู้และประสบการณ์ร่วมกนั  
คุณสมเจน สุขศรีพานิชย์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมว่าในไตรมาส 4 ใช้ไปประมาณ 200 ล้านบาท ในส่วนของ มายเวย์ (My Whey) ขอรายละเอียดเพิมเติมว่าจะลงไปในส่วนของมายเวย์ (My Whey) เท่าไร และในอนาคตมายเวย์ (My Whey) จะเป็นภาระกบับริษัทนานเท่าไร 
คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าในส่วนของมายเวย์ (My Whey) ถ้ามองภาพรวมปีทีแล้ว ยอดขายประมาณ 60 ล้านบาท บริษัทลงทุนการตลาดประมาณ 30 กว่าล้านบาท บริษัทเริมขายมายเวย์ (My Whey) ตงัแต่ประมาณไตรมาส 3 เริมใน



 

 

ปลายไตรมาส 2 ยอดค่าใช้จ่ายจะกระทบประมาณไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ค่าใช้จ่ายทีเพิมขนึทังหมดในไตรมาส 4 ไม่ใช่มายเวย์ (My Whey) เป็นหลัก เป็นเรืองการแข่งขันในประเทศ และเป็นเรืองของการสนับสนุนหรือขยายฐานลูกค้าทังในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ตลาดไม่สู้ดี ในช่วงแรกบริษัทปฏิเสธการทํารายการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาต่างๆกบัห้างสรรพสินค้า บริษทัถือว่าเป็นผู้ นําทางด้านขนมขบเคียว ถ้าบริษัทไม่ให้ความร่วมมือกบัทีมจดัซือในการโฆษณาต่างๆ ต่อไปในอนาคตทีมจัดซืออาจหนัไปสนบัสนุนคู่แข่ง จึงมีความจําเป็นทีจะต้องให้การสนับสนุนลูกค้าของบริษัทในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 และทําให้บริษัทได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิมขนึ หากย้อนกลับไปปีทีแล้วประมาณไตรมาส 1 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 60 - 65 แต่ในไตรมาส 4 ปีทีแล้ว บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 70 - 72 เป็นโอกาสให้บริษัทชิงพืนทีส่วนแบง่ทางการตลาดในระยะยาวกลบัคืนมา  
คุณวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดเกียวกับการขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน เนืองจากมีจํานวนเพมิขึนมากถือเป็นสาระสําคญัทีต้องทบทวน 
คณุยทุธ วรฉัตรธาร ชีแจงวา่ส่วนของแต่ละปี อตัราแลกเปลียนความผนัผวนไม่เหมือนกนั หากปีนีไม่ขาดทนุไม่ได้หมายความวา่ปีหน้าจะไม่ขาดทนุ ในส่วนของวิธีการบริษัทพยายามจะบริหารปอ้งกันความเสียงให้มีน้อยทีสดุ 
คณุวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมวา่เมือปีทีแล้วได้มีการกล่าวถึงเรืองนี และทางผู้บริหารชีแจงว่า เงินทีบริษทัขายทีต่างประเทศบริษัทฝากไว้ทีต่างประเทศในสกุลเงนินนั อีกทงับริษัทมียอดใช้จ่ายสกลุเงินตราต่างประเทศในจํานวนทีใกล้เคียงกันจึงไม่มีผลกระทบเรืองอตัราแลกเปลียน อยากทราบว่าบริษัทจะป้องกนัความเสียงในรูปแบบไหนเพือให้เกิดความมนัใจกบันกัลงทนุ 
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่าเป็นการคาดการณ์ว่าอนาคตอาจจะเป็นแบบนีซงึไม่น่าจะเกิดขึน ในส่วนของวิธีนนัอย่างทีได้ชีแจงไปแล้วว่าบริษัทพยายามป้องกันความเสียงโดยการสมมติ บริษัทป้องกันความเสียงโดยการจองสญัญาซือหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ส่วนเรืองนําเข้า ส่งออกก็พยายามพิจารณาให้มียอดทีใกล้เคียงกนั 
คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพมิเติมขอให้อธิบายว่าเหตใุด ลกูหนีการค้าและลูกหนีอืนในงบการเงินปี 2560 จํานวน 633 ล้านบาท จึงเพิมขนึมากจากปี 2559 จํานวน 490 ล้านบาท และการจัดเก็บของบริษัทเป็นอย่างไร มีระยะเวลาเฉลียประมาณกีวนั 
คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชีแจงว่าเวลาลูกหนีการค้าเพิมขึนยอดขายเพิมขึนโดยทัวไปถ้าเครดิตยังเหมือนเดิมลกูหนีการค้าเพิมขนึแน่นอน ลกูหนีการค้าต้องพิจารณาในรายละเอียดว่าขายอะไรบ้าง ขายให้แก่ใคร ถ้าขายเงินสด ลกูหนีการค้าไม่น่าเพมิขึน แต่ถ้าขายให้แก่คนทีเคยให้เครดิตอยู่แล้ว เมือมีการขายเพมิ ลกูหนีการค้าจึงต้องเพิมขนึ 
คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ชีแจงเพมิเติมวา่การจดัเก็บหนีการค้ามีความสมัพนัธ์กบัยอดขายเพราะตามทีได้เรียนไปแล้วว่าเมือประมาณไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ช่วงประมาณปลายปีเป็นช่วงทียอดขายบริษัทสูงมาก ทงัในประเทศและต่างประเทศ ดังนนั ในประเทศเองยอดขายเมือตอนเดือนธันวาคมจะเป็น new high ประจําปีของปี 2560 และขณะเดียวกันในเรืองยอดขายที



 

 

ประเทศจีนมีการส่งไปในสปัดาห์สุดท้ายของปี ซงึโดยปกติแล้ว ประเทศจีนเป็นลกัษณะของการทีบริษัทจะเป็น Cash on Delivery (COD) แต่ปรากฏว่าในช่วงนนัลูกค้าปิดทําการเร็วจึงเก็บเงินได้ประมาณช่วงต้นปี จึงต้องพิจารณาด้วยว่ายอดลูกหนีการค้าทีเพมิขนึน่าจะเพิมประมาณร้อยละ 70 - 80 ได้ ลกูหนีการค้ากบัสินค้าคงเหลือนีบางทีในการปิดงบจงึอาจเกิดขึนสงู 
คณุวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมในส่วนของสินค้าคงเหลือทําไมมนัถงึได้มีจํานวนมาก 
คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชีแจงเพิมเติมว่าในส่วนของสินค้าคงเหลือโดยหลักคือวตัถุดิบสาหร่ายทีบอกว่าปีทีแล้วมีการจัดการนอกเหนือจากเรืองราคา บริษัทมีความกังวลในเรืองปริมาณด้วยเช่นกนั การทีบริษัทตกลงในเรืองของราคาไปแล้ว บริษัทก็ต้องการให้ได้ปริมาณตวัวตัถดุิบเข้ามาเพียงพอสําหรับการขายในช่วงไตรมาส 3 ไตรมาส 4 บริษัทจําเป็นทีจะต้องเอาเข้ามาก็ทําให้ยอดค่อนข้างสงู รวมถงึบรรจภุณัฑ์ แต่ในตวัสินค้าสําเร็จรูป ถ้าคํานวณ innovate day สินค้าสําเร็จรูป บริษัทจะมีเงือนไขอยู่แค่ประมาณ 7 – 8 วนัเท่านนั เพราะบริษทัเก็บวตัถดุิบคงคลงัเฉพาะตลาดในประเทศ 
คณุยทุธ วรฉัตรธาร ชีแจงวา่ในช่วงตอนนนัก็คือนอกจากทีมีข่าวในเรืองสงครามนิวเคลียร์ทีว่าระหว่างเกาหลีเหนือกบัสหรัฐอเมริกาก็เลยทําให้บริษัทจําเป็นทีจะต้องนําตวัวตัถุดิบเข้ามาเก็บคงคลงัไว้ 
คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมถึงความเสียงในกรณีทีวตัถุดิบคงคลังเสือมสภาพหรือไม่สามารถจําหน่ายได้และโดยเฉลียบริษัทจดัเก็บลกูหนีการค้าอย่างไร 
คณุยทุธ วรฉัตรธาร ชีแจงวา่ บริษัทมนัใจว่าวตัถุดิบไม่เสือมค่าอยู่แล้ว การเก็บวตัถดิุบคงคลงัจะมากหรือน้อยนนั ราคาเป็นปัจจยัหนงึ อย่างทีคุณจิรพงษ์ได้อธิบายแล้วว่าเวลาวตัถุดิบเข้ามาเมือตอนสนิปี ทําให้ยอดสงู เมือเปรียบเทียบกนัถ้าสนิปีทีแล้วไม่มีรายการแบบนี ส่วนลูกหนีการค้านนั บริษทัจดัเก็บตามระยะเวลาปกติ คือประมาณ 30 วนั 
คณุวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมในส่วนของลูกหนีการค้า การจดัเก็บของบริษัทถวัเฉลียอย่างไร 
คณุอาทร เจียมเด่นงาม ผู้ รับมอบฉนัทะจากคณุวิวฒัน์ คสูกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าผลประกอบการปีนีก็เห็นได้ชัดว่าลดลง ส่วนสําคญัส่วนหนึงคือมาจากอตัราแลกเปลียน อีกส่วนหนึงทีน่าสนใจคือต้นทุนขายแต่คิดเป็นอตัราร้อยละต่อยอดขายตกลงร้อยละ 68.4 เพิมขนึจากปีทีแล้วทีประมาณร้อยละ 64-65 เพิมขนึถงึร้อยละ 3.5 สาเหตุสําคญัทีเพิมขนึเกิดจากอะไร 
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่าเกิดจาก (1) ต้นทุนวตัถุดิบสาหร่ายมีราคาสูงขึนประมาณร้อยละ 20 (2) ค่าใช้จ่ายจากตลาดในประเทศทีสงูขึนเพือสู้กบัคู่แข่งในตลาด (3) ค่าเงิน (4) การลงทนุในการสร้างตลาดในช่วงแรก 
คุณอาทร เจียมเด่นงาม ผู้ รับมอบฉันทะจากคุณวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามเพิมเติมว่าเหตุผลทีทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขนึมากเมือเทียบเป็นอตัราส่วนกบัของเดิมเกิดจากสาเหตใุด  
คณุอทิธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าปีทีแล้วตลาดโดยเฉพาะตลาดขนมขบเคียวไม่ค่อยดีมาก ตลาดขนมขบเคียว ปีทีแล้วโตเกือบติดลบ และส่วนหนึงเพือผดุงความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้าเพราะบริษัทเป็นอนัดับหนึงในธุรกิจประเภทขนมขบเคียว 



 

 

ดังนนั บริษัทจึงต้องให้ความสําคัญกับลูกค้า ทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิมเติมในส่วนของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมต่างๆ ทีออกมาเพือกระตุ้นตลาดในประเทศ 
คุณอาทร เจียมเด่นงาม ผู้ รับมอบฉันทะจากคุณวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิมเติมว่าในงบแสดงฐานะการเงินเงินลงทุนในบริษัทย่อยในหมายเหต ุ13 คือบริษัทไปซือบริษัทซงึประกอบธุรกิจเกียวกบัขนมขบเคียว ในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทีผลประกอบการของบริษัทย่อยทีมารวมอยู่ในนีขาดทุน 5.5 ล้านบาท ขนมขบเคียวของบริษัทดงักล่าว มีส่วนแบง่ทางการตลาดอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกาเท่าใด ทีไปซือด้วยค่าความนิยมตงั 40 กว่าล้านบาท 
คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ชีแจงว่าบริษัทลงทนุซอืในมลูค่า 2.1 ล้านดอลล่าร์ แต่ว่ามลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าอาคาร เครืองจกัรต่างๆ มีมูลค่าอยู่ทีประมาณ 1.8 – 2 ล้านดอลล่าร์ แสดงว่าบริษัทมีค่าความนิยมประมาณ 2 – 3 แสนดอลลาร์สหรัฐ ไม่อยากให้เทียบกบัตวัทนุเรียกชําระ 3.1 ล้านบาท ในส่วนของตลาดนนั สาหร่ายทีโรงงานทําเป็นสาหร่ายอบคือไปขายให้กบัเจ้าทีอยู่ในตลาดพวกอาเซียน ไม่มีตวัเลขส่วนแบง่การตลาดชดัเจน ทราบแต่เพียงว่าส่วนแบง่ทางการตลาดของสาหร่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาทงัหมดในปีทีผ่านมา มีอยู่ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เมือปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพิมเติม ประธานฯ จงึได้เสนอให้ทีประชุมได้พิจารณาลงมติ 

มตทิปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบการเงนิสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถงึได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วด้วยคะแนนเสียง ดงันี  
เห็นด้วย   1,126,402,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

  งดออกเสียง         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ                   - 
บตัรเสีย        0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

วาระท ี4  พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกําไรสุทธ ิประจาํปี 2560 เพือจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถ ือห ุ้น 
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษทัข้อ 45 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน   
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทงัสิน 345,000,000 บาท และมีทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซงึครบตามกฎหมายและข้อบงัคับของบริษัทแล้ว ดงันั้นบริษัทจงึไม่มีการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมายเพมิเติมอีก  



 

 

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 44 กําหนดให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรกําไร และจ่ายเงินปันผลประจําปี ทงันีคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครังคราว เมือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร สมควรพอทีจะทําเช่นนนั และรายงานให้ทีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  
นอกจากนี บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํากว่าอตัราร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอืน )ถ้ามี ( แต่ในกรณีทีมีความจําเป็นหรือมีเหตกุารณ์ทีไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลียนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนนัๆ ตามความเหมาะสมได้ 
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สนิสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 578,909,620 บาท ดังนนั บริษัทจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิ เป็นจํานวนเงิน 469,200,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 81 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซงึเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
 ทงันีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมือวนัที 13 กนัยายน 2560 เป็นจํานวนเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จึงยงัคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนีให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.17 บาท 
เมือพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 ทีผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจํานวนทงัสิน 676,200,000 บาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.49 บาท  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการ) 
ทงันีบริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายสําหรับปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วนักําหนดรายชือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัอังคารที 13 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยบริษทัมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที 4 พฤษภาคม 2561 
จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

  เมือปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพิมเติม ประธานฯ จงึได้เสนอให้ทีประชุมได้พิจารณาลงมติ 
มตทิปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัไม่จดัสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2560 เพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เนืองจากบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และอนมุติัการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดงัน ี 

เห็นด้วย   1,126,402,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
  ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 



 

 

  งดออกเสียง         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ                  - 
บตัรเสีย       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

วาระท ี5  พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
นายชยัยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแจงว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) มาตรา 71 และข้อบงัคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีในอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด และกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนัให้จับสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุนนัเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซงึพ้นจากตําแหน่งตามวาระนนัอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการทงัหมด 8 ท่าน ซงึเท่ากบัอตัราหนงึในสามของจํานวนกรรมการทงัหมด คือ 

 ชือ     ตําแหน่ง 
1.  นายอทิธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
2.  นายณชัชชัพงศ์ พีระเดชาพนัธ์  กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
3.  นางวณี ทศันมณเฑียร กรรมการอิสระ/  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชือบคุคลเพอืรับคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวนัที 4 ตุลาคม 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลอืนใดเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการในครังนี 
เนืองจากกรรมการทัง 3 ท่าน มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท ซงึสอดคล้องและเท่ากบัหลกัเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) และหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการทํางานทีดี และมีภาวะผู้ นํา วสิยัทศัน์กว้างไกล รวมทงัมีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติทีดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท ทงันี  กรรมการรายเดิมทัง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
สําหรับผู้ ทีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ ทีมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป



 

 

ตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เพือพิจารณาเลือกตงักรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนงึ 
ทงันี กรรมการรายเดิมทงั 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สําหรับประวติั และความเชียวชาญของบุคคลทีได้รับการเสนอชือ ระยะเวลาทีเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีทีผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอืน รวมทงัข้อมูลความสัมพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอชือนนั ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัท ี3 
จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
เมือปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ทีประชมุได้พิจารณาลงมติ 

มตทิปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตัง นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ และนางวณี ทัศนมณเฑียร กรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกหนึงวาระโดยมีรายละเอียดดงันี  
1.  นายอิทธ ิพ ัทธ์  พ ีระเดชาพันธ์  
  เห็นด้วย   1,091,403,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.8976 

ไม่เห็นด้วย     34,942,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ    3.1023 
  งดออกเสียง               60,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ                - 

บตัรเสีย       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
2.  นายณัชชัชพงศ์ พ ีระเดชาพันธ์  
  เห็นด้วย   1,091,402,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.9036 

ไม่เห็นด้วย     34,872,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ    3.0963 
  งดออกเสียง             132,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ               - 

บตัรเสีย                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
 



 

 

3. นางวณี ทัศนมณเฑียร  
  เห็นด้วย   1,091,402,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.8985 

ไม่เห็นด้วย     34,932,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ    3.1014 
  งดออกเสียง               72,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ               - 

บตัรเสีย                 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
วาระท ี6  พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2561 
  ประธานฯ ขอให้ คุณชยัยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอวาระนีต่อทีประชมุ เพือพจิารณา  
  คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแจงต่อทีประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ได้กําหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษทั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16  ได้กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ ของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนนัน ตามข้อบงัคับหรือตามทีทีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมตัิซึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นครังคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้ได้รับเบียเลียง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท   
  ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลนักรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีสอดคล้องกับภาระหน้าที และความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัรา ค่าตอบแทน จากธุรกิจทีมีขนาดใกล้เคียงกบับริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจําปี 2561 โดยมี รายละเอียดดงันี  

1. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทัได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดงันี ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน) ปี 2561 (ปีทเีสนอ) ปี 2560 เพ ิม/ ลด 
1. ประธานกรรมการบริษัท 60,000 60,000 - 2. กรรมการอสิระ 30,000 30,000 - 3. กรรมการและกรรมการบริหาร 80,000 80,000 - 



 

 

 บริษัทเห็นสมควรกําหนดกรอบการจ่ายเงินโบนสัจากผลการปฎิบตัิงาน ประจําปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจํานวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ทงันี เมือเปรียบเทียบกับโบนสัจากผลการปฏิบตัิงานของกรรมการประจําปี 2559 เป็น จํานวนรวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี (ลดลง 150,000 บาท)    2. คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 420,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดงันี  
ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน) ปี 2561 (ปีทเีสนอ) ปี 2560 เพิม/ ลด 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 5,000 2. กรรมการตรวจสอบ 10,000 5,000 5,000  3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ค่าเบยีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับเบยีประชมุเป็นรายครัง โดยมีรายละเอียดดงันี 
ค่าตอบแทน (บาท/ครัง/คน) ปี 2561 (ปีทเีสนอ) ปี 2560 เพิม/ ลด 1. ป ระธ า น กร ร มก า รส รรห า แ ล ะกําหนดค่าตอบแทน 10,000 10,000 - 

2. ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ กํ า ห น ดค่าตอบแทน 8,000 8,000 - 
 หมายเหตุ สําหรับกรรมการทีเป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี เนืองจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัแล้ว 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทรวมถงึอนุมติัการกําหนดกรอบการจ่ายเงินโบนสัประจําปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 
จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
คณุประสิทธิ ซือสตัยาศิลป์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเหตุผลเรืองค่ากรรมการตรวจสอบทีเพิมขนึ 
คณุยทุธ วรฉัตรธาร ชีแจงวา่เนืองจากคณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทน เมือพิจารณาเห็นว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ 



 

 

มีความเห็นว่าควรจะเพิมค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการส่วนรวมก็เห็นว่า เนืองจากปีทีแล้วเห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบทํางานเยอะและทีกําหนดเดิมเห็นว่าควรจะปรับตวัเลขซงึเพมิขนึไม่มากให้สมนําสมเนือกบัทีทํางานหนกั  
เมือปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพิมเติม ประธานฯ จงึได้เสนอให้ทีประชุมได้พิจารณาลงมติ 

มตทิปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดงันี  
  เห็นด้วย   1,126,405,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9998 

ไม่เห็นด้วย             500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
  งดออกเสียง           1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0001 

บตัรเสีย                 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
วาระท ี7  อนุมัตแิต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561   
  ประธานฯ ขอให้ คณุวณี ทศันมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอวาระนีต่อทีประชุมเพือพจิารณา  

คุณวณี ทัศนมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อทีประชุมว่าเพือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ . 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพมิเติม) และข้อบงัคับ ข้อ 42 ทีกําหนดให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี 
ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดําเนินงานในปี 2560 ทีผ่านมาถึง คุณสมบตัิและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย จากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีทีมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทํางานทีดี มีความเชียวชาญในการสอบบัญชี รวมทังปฏิบัติหน้าทีได้เป็นอย่างดี ตลอดมา นอกจากนีเมือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั มีค่าสอบบญัชีทีมีความเหมาะสม  
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณา แต่งตงัผู้ สอบบญัชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 และอนมุติัค่าสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี    

1) แต่งตงัผู้สอบบญัชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2561  
 นางสาววิสสุตา  จริยธนากร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3853 หรือ 

นางสาวสมุาลี   รีวราบณัฑิต       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3970 หรือ 



 

 

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5238   
แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีทีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทงันี บริษัททีเป็นสํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าทีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีทีได้รับการเสนอชือประจําปี 2561 ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม ปรากฏตามสงิทีส่งมาด้วยลําดบัที 4 

2)  อนุมติัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินจํานวน 2,020,000 บาท (สองล้านสองหมืนบาท) เพมิขึน 230,000 บาท (สองแสนสามหมืนบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.8 เมือเทียบกับค่าสอบบัญชีปีทีผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนมีสาเหตุหลักจากการตรวจสอบเพือจัดทํางบการเงินรวมในส่วนของบริษัท Taokaenoi USA Inc. โดยเป็น Transaction ทีเกิดขึนในต่างประเทศ ทงันีค่าตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอืน ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทําเอกสาร เป็นต้น  
3)  รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2561 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจํานวน 1,070,000 บาท (หนึงล้านเจ็ดหมืนบาท) เพมิขนึ 120,000 บาท (หนงึแสนสองหมืนบาท) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.6 เมือเทียบกบัค่าสอบบญัชีปีทีผ่านมาโดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนมีสาเหตุหลักจากปริมาณงานทีเพิมขนึสมัพนัธ์กบัการเปิดสาขาเพิมขึน ทังนีค่าตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอืน ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัทําเอกสาร เป็นต้น  

ค่าสอบบัญชี (บาท) ปี 2561 (ปีทเีสนอ) ปี 2560 เพิม/ ลด 1. บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตตงิ 2,020,000 1,790,000 230,000 
2. บริษัทย่อย* 1,070,000 950,000 120,000 รวม 3,090,000 2,740,000 350,000 * บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากดั บริษัท เอ็นซีพี เทรด ดิง แอนด์ ซพัพลาย จํากดั และบริษัท เถ้าแก่น้อยน้อยแคร์ จํากดั 

  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสดุ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ซงึมีรายชือดงัต่อไปนี  
1. นางสาววิสสตุา  จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3853 หรือ  



 

 

2. นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3970 หรือ  
3. นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5238   

 จากนนั ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 คุณชูธนา ติยภูมิ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าค่าใช้จ่ายทีบริษัทตงัสําหรับค่าสอบบญัชีเพิมขนึมาร้อยละ 10 ปริมาณงานไม่น่าจะเพมิมากมายนกั แต่การเพมิในเรืองค่าใช้จ่ายสิงเหล่านีดเูหมือนจํานวนเงินไม่มาก แต่มีสาระสําคญัในแง่ของการพิจารณาในการดําเนินกิจการของบริษทัเรืองความจําเป็นในการใช้จ่าย 
 คุณวณี ทัศนมณเฑียร ชีแจงว่า ในส่วนของค่าสอบบัญชี เพิมขึนจากปีทีแล้วประมาณร้อยละ 12 ในปี 2561 โรงงานทีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจะเริมประกอบการมีรายได้เพิมขึน ทีโรงงานได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร (Board of Investment: BOI)  คือได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งออก การทําบญัชีจะต้องแยกทํางบการเงินเป็นสองส่วนคือส่วนทีได้รับยกเว้นภาษีและส่วนทีไม่ได้รับยกเว้นภาษี นอกจากนีการตรวจนับสินค้าก็ต้องแยกกันตรวจนับ ปริมาณงานก็จะเพิมขึนอีกประการหนึง โดยทวัไปค่าสอบบญัชีส่วนมากจะเพิมขนึทุกๆ ปี เนืองจากต้นทุนพนกังานมีการเพิมเงินเดือนขึน เงินเดือนของผู้ ว่าจ้างของสํานกังานสอบบญัชีจะมีการปรับอตัราเงินเดือน เพราะฉะนนัก็จะขึนค่าตอบแทนทุกปีๆ แต่ปีนีปริมาณงานเพิมขึนเมือเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนัจงึมีความเหมาะสม 
 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่าโดยทัวไปจะขึนเกือบทุกปียกเว้นอย่างทีท่านถามหากธุรกรรมลดน้อยลงหรือไม่มีเหตุผลก็จะต่อรองเป็นปกติซึงก็ต่อรองกันทุกปี แต่ปีนีต้องเรียนว่าทีผ่านมาอย่างปีทีแล้วยอดขายเพิมขึน ปีนีกิจกรรมทีเขาต้องตรวจสอบมีมากขนึ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ได้มากมาย และมีความสมเหตสุมผล 
 คณุวณี ทศันมณเฑียร ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยในปีหน้าจะเป็นเงิน 1,070,000 บาท 
 เมือปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพิมเติมประธานฯ จงึได้เสนอให้ทีประชุมได้พิจารณา ลงมติ 
มตทิปีระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 ตามทีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี  

  เห็นด้วย   1,126,404,935  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9998 
ไม่เห็นด้วย           1,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 

  งดออกเสียง                 1,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ               - 
บตัรเสีย                 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
 



 

 

วาระท ี8  เรืองอ ืนๆ  (ถ้ามี) 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผ้ถูือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพือส่งเสริมการปฏิบติัตาม หลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดี รวมทงัเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ารับการเลือกตังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 โดยดําเนินการได้ตังแต่วันที 4 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที 30 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ใน เว็บไซต์ของบริษัทที และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและชือบคุคลเพือเข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด  
อนึง วันกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้ นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2561 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัที 13 มีนาคม 2561 (ทงันีการให้สิทธิรับเงินปันผลดงักล่าวของบริษัทยงัมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้องรอการอนมุติัจากทีประชุมผู้ถือหุ้น) 

  ในการนีประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 คุณสมบตัิ ห.เพียรเจริญ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าปีทีแล้วลงทุนทีประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการกระจายสินค้านนั จะมุ่งเน้นทีมลรัฐใดเป็นหลกั กลุ่มลูกค้าเป็นประเภทใด เป็นชาวเอเชียหรือชาวอเมริกนั หรือชาวเม็กซิกนั หรือกลุ่มคนรักสขุภาพ 
 คณุอทิธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าถ้ามองภาพตลาดของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจบุนัแบง่ออกเป็น 2 ตลาด (1) Oriental Market คือตลาดทีเป็นชาวเอเชียเป็นส่วนใหญ่ บริษัทมียอดส่งออกปีหนงึไม่ตํากว่า 100 ล้านบาท ถ้าไปทีประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นร้านขายของชําทีเป็นผู้ขายของนําเข้าจากเอเชีย มีหลายตลาด เช่น ตลาดประเทศจีน ตลาดประเทศเวียดนาม ตลาดประเทศฟิลิปปินส์ และตลาดประเทศไทยซงึมีจํานวนมาก สินค้าทีบริษัทส่งออก ยอดขายมักจะมาจากกลุ่มนี ซึงในตลาดนีบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีแนวโน้มทีจะเติบโตได้อีก เพียงแต่ว่าบริษัทต้องมีการกระจายสินค้ามากขึน โดยบริษัททีจะช่วยเจาะตลาด Oriental Market คือ Taokaenoi USA Inc. ทีไปเปิดบริษัทและซือโรงงานทีประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทันีก็จะช่วยทําตลาดมากขนึในมลรัฐอืนๆ ปัจจุบนัขายหลกัๆ อยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก (2) Mainstream Marketing ซงึจะเป็นตลาดของคนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ ร้านค้า เช่น Walmart, Walgreens หรือ Whole Foods Market ทีมันมีหลายพันสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการสร้างแบรนด์ใหม่เข้าไปในตลาดเหล่านี เพือกระจายสินค้าและสร้างแบรนด์กบัคนกลุ่มนีโดยเฉพาะ โดยอาจจะไม่ใช่แบรนด์เถ้าแก่น้อย ปัจจบุนับริษัทคิดชือแบรนด์ออกมาแล้ว และกําลงัดําเนินการในส่วนของสินค้า คาดวา่ภายในสนิปีนีบริษัทจะเริมทําตลาดกลุ่มนี บางช่องทางอาจจะทําในร้านค้าหลักๆ ก่อน เพราะตลาดเหล่านีมีหลายพนัสาขา กําลังผลิตโรงงานเต็มทีปีหนึงคาดว่าน่าจะได้ประมาณ 20 ล้านคอลลาร์สหรัฐ กําลงัผลิตน้อยเมือเทียบกบัตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาทีใหญ่มาก จงึคงต้องเลือกกลุ่มลูกค้าหลกัก่อนเพือเจาะตลาด 
 ในส่วนของตลาดเอเชีย ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ปัจจบุนับริษัทอยู่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มาประมาณ 8 – 9 ปีแล้ว อย่างในประเทศสิงคโปร์ประมาณ 10 กว่าปีแล้ว ตังแต่เริมทําบริษัทแรกๆ ก็มีการส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ จะเห็นสินค้าของบริษัทอยู่ในร้านค้าสะดวกซือ เช่น CVS (Convenience Value and Service) ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ร้านขายของชํา ร้านโชห่วย เพราะบริษทัสามารถเจาะตลาดได้ลกึในประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ บริษทัน่าจะมีส่วนแบง่การตลาดอนัดบั



 

 

หนึงอยู่แล้ว ส่วนในประเทศอินโดนีเซีย กับประเทศเพือนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ บริษัทคงต้องพยายามกระจายสินค้ามากขึน และต้องหาหุ้ นส่วน (Partner) ทีมีกระจายสินค้าทีมากขึนต่อ เข้าใจว่ายังมีโอกาสทางการตลาดในประเทศอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ เพราะประเทศฟิลิปปินส์มียอดขายสาหร่ายส่งออกไปน้อยทีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ต่อมาประเทศเวียดนามยอดขายเติบโตค่อนข้างดี 3 ปีทีผ่านมาเติบโตขนึทกุปีตามภาวะเศรษฐกิจ การบริโภค ธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) CVS (Convenience Value and Service) ในประเทศเวียดนามโตขึน หลายบริษัทในเมืองไทยก็ไปลงทุนธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนามเป็นจํานวนมากคาดว่าประเทศเวียดนามในอนาคตธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) น่าจะเป็นหลักอีก 10 ปีข้างหน้า มองว่าจะเติบโตขึนมาก และสินค้าของบริษัทก็เป็นกลุ่มสินค้าทีธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต้องการอยู่แล้วจึงมีแนวโน้มจะเติบโตตามตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)   
 คณุสมบตัิ ห.เพียรเจริญ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมว่าในส่วนของสินค้าทีอาจจะไม่ใช้แบรนด์เถ้าแก่น้อยในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเข้าไปตีตลาดเพือสุขภาพใช่หรือไม่ เนืองจากตลาดเพือสขุภาพทางประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะให้ความสําคญักบัเรืองความเค็มหรือนํามนั 
 คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าตลาดทีประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดขนมขบเคียว (snack) แบ่งออกเป็น 3 ตลาด ตลาดแรกก็คือ fun for you คือผู้บริโภครับประทานเพือความอร่อย เช่น มนัฝรัง ขนมขนึรูปต่างๆ มลูค่าตลาดส่วนนีจะมีจํานวนมากสุด เพราะตลาดใหญ่และกระจายทวัประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดต่อมา good for you เพือสุขภาพ เช่น มีส่วนผสมของธัญพืช และตลาดสุดท้ายคือ better for you จะเพือสุขภาพมากๆ รสชาติก็จะลดลง บริษัทมองว่าสาหร่ายเข้าถึงได้ทุกตลาด อยู่ทีบริษัทจะเริมจากตลาดไหน ส่วนทีจะเริมดําเนินการจากตลาดไหน บริษัทอยรหว่างจดัทําแผนกลยทุธ์ 
 คณุสมบตัิ ห.เพียรเจริญ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติมว่า (1) ราคาสาหร่ายทีเพิมขนึมาร้อยละ 20 แต่ปีนีลดลงมาร้อยละ 10 ในปลายปีจนถึงปีหน้ามีโอกาสทีราคาสาหร่ายจะลดมาถึงร้อยละ 20 หรือไม่ (2) โรงงานทีประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีงบปรับปรุงเครืองจักร มีการทําการตลาดในปีนีประมาณเท่าไร ตามทีผู้บริหารได้วางแผนไว้ (3) การทีบริษัทไปลงทุนร่วมกับประเทศญีปุ่ น อยากทราบว่าบริษัทจะทําอะไรกบับริษัทนี และมีการร่วมมือกนัอย่างไร 
 คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าเรืองราคาสาหร่ายก่อนปีทีแล้วขึนมาร้อยละ 20 ปีนีลดลงมาเหลือประมาณร้อยละ 10 หากถามว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไร ก็คงไม่สามารถตอบได้ เนืองจากบริษัทไม่มีทางทราบได้ว่าธรรมชาติจะเป็นอย่างไร ทีทราบคือบริษัทต้องปอ้งกันความเสียง คือปีนีเมือต้นทุนถกูลง แต่อุปสงค์ยงัไม่ลด ทีต้นทุนถูกลงเพราะทีประเทศจีนมีผลผลิตมากขนึกว่าปีทีแล้วประมาณร้อยละ 100 จึงทําให้มีอุปทานมากขึน เพราะปัญหาทีแท้จริง ราคาสาหร่ายเพิมขนึร้อยละ 20 เกิดจากปีก่อนประเทศจีนผลิตสาหร่ายได้น้อยกว่าครึง ทําให้เกิดการขาดอปุทาน แต่ปีนีผลิตได้เป็นจํานวนมาก เพราะฉะนนัเมือผลผลิตกลบัมาเป็นปกติราคาจึงลง แต่การบริโภคสาหร่ายนนัมากขนึทกุปี แปลว่าธุรกิจสาหร่ายค่อนข้างมนัคง อย่างไรก็ตาม หากปีนีราคาถูก สิงทีบริษัทจะสามารถทําได้คือเก็บวตัถดิุบคงคลงัมากขนึกว่าปีก่อน สิงทีบริษัททําคือการวางแผนการเก็บวตัถดุิบคงคลงัไปจนถงึเดือน 9 ของปีหน้า หมายถึงว่าแม้ราคาของสาหร่ายในปีหน้าจะผันผวน บริษัทจะยังคงมีต้นทุนเดิมของต้นทุนราคาปีนีใช้ถึงเดือน 9 เพือป้องกนัราคาผนัผวนในปีหน้า หากบริษัทมีวตัถุดิบในคลงัสินค้าจํานวนมาก บริษัทก็จะมีอํานาจหรือมีเวลาต่อรองกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถุดิบได้ เป็นกลยุทธ์ในการซือวตัถุดิบ  



 

 

 ในส่วนของค่าใช้จ่ายเกียวกบัการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา คาดว่าปีนีไม่ได้มีงบการตลาดมาก เนืองจากการปรับปรุงโรงงานเพือทีจะให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ลูกค้าต่างๆ หรือลูกค้าหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรวมจะเป็นเรืองของการปรับปรุงการดําเนินงาน การจ้างคนเพิม และหน่วยงานขายในการเจาะตลาดเพิม หากมีค่าใช้จ่ายเกียวกับการตลาดก็น่าจะเป็นงานเทศกาลต่างๆ การแจกสินค้าตวัอย่างซงึไม่น่าจะเป็นสาเหตุสําคญั  
 สุดท้ายการร่วมลงทุนกบัประเทศญีปุ่ น เนืองจากบริษัทมีนโยบายทีจะทําสินค้าใหม่ บริษัทมองว่าการทีจะขยาย ไปในช่องทางเดิมทีมีอยู่แล้วให้มีประโยชน์มากขนึจะช่วยให้บริษัทเติบโต มีหุ้นส่วน (Partner) คนหนงึทีประเทศญีปุ่ น เป็นผู้ เชียวชาญด้านสินค้าททีําขนมขบเคียวทีเกียวกับของทะเล โดยสินค้าอนัดบัหนงึของเขาคือปลาหมึก บริษัทมองว่าจะร่วมกบับริษัทนีเอา know-how มาเปิดกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ในเมืองเพือผลิตสินค้าทีเป็นของกินเล่นทีเกียวกับอาหารทะเล โดยรูปแบบการขายจะใช้รูปแบบทีบริษัทมีอยู่ ช่องทางทีบริษัทมีอยู่ทงัในและต่างประเทศ ส่วนสินค้าจะเป็นอะไร ขอแจ้งในคราวหน้าเนืองจากยังไม่ออก แต่เป็นประเภทเกียวกบัอาหารทะเล 
 คุณภานุวัฒน์ แซ่ยันต์วัตน์ ผู้ถือหุ้ นมีข้อเสนอแนะว่า ในปีนีและปีต่อๆ ไป ขอให้บริษัทพิจารณาในเรืองอตัราแลกเปลียนให้มากขึน เท่าทีทราบบริษัทมีบญัชีดอลลาร์สหรัฐ ในการส่งออก (Export) ออกไปแล้วนําเข้า (Import) นําเงินส่วนนีไปชําระ บริษัทซือสินค้าส่วนใหญ่จากประเทศจีนกบัประเทศญีปุ่ น เหตใุดจงึไม่ลองพิจารณาเรืองเงินหยวน 
 คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าบริษัทซือสินค้าจากประเทศเกาหลีมากกว่า ไม่ใช่จากประเทศจีน แต่ส่งออกไปประเทศจีนมาก จริงๆ วตัถุดิบในปัจจุบนั โดยหลกัอยู่ทีประเทศเกาหลี เพียงแต่ประเทศจีนมีส่วนทีทําให้ราคาผนัผวน และมีการเปลียนแปลง  
 คณุประสิทธิ ซือสตัยาศิลป์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ทางบริษัทหรือทางผู้บริหาร มีแผนทีจะไปซือผู้ผลิตสาหร่ายหรือไม่ ส่วนตัวมองว่าเป้าหมายบริษัทต้องการเป็นหมืนล้าน บริษัทมีแผนจะใช้สินค้าอืนๆ ด้วย เ ช่น มายเวย์ (My Whey) หรือ  การร่วมลงทุนกบัประเทศญีปุ่ นทีทําให้ยอดขายของบริษัทไปถึงเป้าหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ส่วนตวัค่อนข้างกังวล เมือสาหร่ายเป็นวตัถดุิบหลกัของบริษัท แต่กลบัไม่สามารถควบคุมได้ จงึอยากสอบถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ หากบริษัทจะร่วมลงทุนหรือซือบริษัททีผลิตสาหร่ายเพิมเติม อาจจะไม่ต้องครอบคลุมปริมาณสินค้าหรือสาหร่ายทีบริษัทใช้ทงัหมด แต่อาจจะเพียงพอหรือใกล้เคียงกับ โรงงานของบริษัท  
 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชีแจงว่าประเด็นนีทางผู้ บริหารคณะกรรมการเคยพิจารณาและมีข้อดีข้อเสียพอสมควร แต่เมือพิจารณาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าทีจะไปร่วมลงทุน (joint venture) อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามขยายหรือบริษัทแหล่งของสาหร่ายอืน เป็นการกระจายความเสียงอย่างหนงึ ส่วนเรืองการลงทนุเคยพิจารณา  
 คุณประสิทธิ ซือสตัยาศิลป์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกียวกับเรืองอตัรากําไรทีได้ให้สัมภาษณ์กับสือมวลชนว่า ปี 2561 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ทีกล่าววา่ต้นทุนยงัสงูอยู่ และภาพรวมทงัปี กําไรปี 2561 ทีบริษัทคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเติบโตดีกว่าปีทีแล้วหรือว่ายงัคงคงที 



 

 

 คุณยุทธ วรฉัตรธาร ชีแจงว่า เมือครู่นีคุณอิทธิพัทธ์ได้ชีแจงว่าแนวโน้มน่าจะดีกว่าปีทีแล้ว เพียงแต่รายละเอียดเข้าใจว่าเดือนหน้าคงมีการประชุมและเปิดเผยเรืองนีให้ทราบ แต่อยากเรียนว่า ถ้ายอดขายสงูขึนเรือยๆ แล้วขยายธุรกิจไปสินค้าอืนๆ เพือให้ยอดขายเพิมขนึ มีความเป็นไปได้ว่าอตัราสุทธิอาจจะลดลงกว่าเดิม แต่กําไรต่อหุ้นจะดีขึน เพราะยอดขายเพิมขนึ พิจารณาจากสินค้าแต่ละตวัทีบริษทัจะขยายในอนาคตก็คงจะสะท้อนในส่วนนนั ถ้าคณุขยายสินค้าใหม่ เพือทีจะใช้ประสิทธิภาพ คณุก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิมขึน แต่สามารถขายได้มากขึน แต่สินค้าใหม่อาจจะได้กําไรขันต้นตํากว่า แต่ตัวเงิน ตัวเงินกําไรโดยรวมจะดีขนึ เมือจํานวนหุ้นไม่เพมิ หุ้นก็ต้องดีขึน เหล่านีบริษัทต้องพจิารณาเพือผู้ ถือหุ้น ไม่ใช่ไปขยายแล้วก็ทําให้กําไรต่อหุ้นตํามา ทนุกไ็ม่เพิมแล้วไม่จ่ายปันผล ลดลงกว่าเดิม นนัไม่ใช่หลกัการบริหารทีถกูต้อง  
 คุณนารี แซ่ลี ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าสินค้าคงเหลือ จากทีพิจารณาการตงัสํารองสินค้าคงเหลือ ปรากฏว่าหลักอยู่ทีภาชนะบรรจแุละหีบห่อ ไม่ทราบสาเหตวุ่าส่วนนีเป็นโครงสร้างปกติของสินค้าคงเหลือของบริษัทหรือไม่ และจะมีวิธีการบริหารส่วนนีอย่างไรทีจะทําให้การตงัสํารองสินค้าคงเหลือนีลดลง 
 คณุจิระพงษ์ สนัติภิรมย์กลุ ชีแจงว่าในส่วนของการตงัสํารอง ถ้าถามว่าตวัสินค้าสําเร็จรูป บริษัทไม่ได้มีการเก็บคงคลงัไว้ ส่วนจํานวนวนัในเรืองของตวัสินค้ามุนเวียน ถ้าเป็นสินค้าสําเร็จรูปจะอยู่ทีประมาณ 7 – 8 วนั ซงึเป็นคลงัสินค้าสําหรับตลาดในประเทศ แต่ตลาดต่างประเทศจะไม่มีคลังสินค้า ในเรืองของบรรจุภัณฑ์นัน จากการทีบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคียว  การทีบริษัทจําเป็นจะต้องออกรสชาติ ทีหลากหลายเพือทีจะกระตุ้ นตลาดนันมีความจําเ ป็น เช่น การออกสาหร่าย รสชีส สาหร่ายรสทุเรียน เป็นต้น เพือทีจะมากระตุ้ นตลาด ในขณะเดียวกันการจดัการบรรจุภณัฑ์ ก็เป็นเรืองหนึงทีทางทีมบริหารตงัเป้าไว้เพราะในบางครังเรืองของ (Minimum Order Quantity: MOQ) หรือระดับการสงัซือขันตําก็เป็นสิงหนึงทีมากดดันเรืองต้นทุนเวลาออกสินค้าใหม่ โดยส่วนใหญ่ก็คือจากเดิมทีมีการสงัตัวบรรจุภัณฑ์มาแล้ว ก็ใช้คนในการบรรจุ ตอนหลังบริษัทเปลียนเป็นใช้เครืองจักร ดังนันการใช้เครืองจักรหมายถึงจะมีการเปลียนแปลงต่างๆ ได้ง่ายกว่าทีสงัผู้ จัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์ให้ทําสําเร็จมาให้ ดงันนัคําตอบตรงส่วนนีก็คือ เนืองจากความหลากหลายของสินค้าส่วนหนงึ และข้อสองบริษัทมีนโยบายในการกํากับดแูล และจดัการเรืองวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์อยู่แล้ว โดยมีการทํารายงานตาม Inventory Aging มีการวัดหมวดหมู่ประเภทว่าเป็น Slow Moving หรือ Dead Stock รวมถึงประชุมทุกส่วนทีเกียวข้องมุกเดือนอยู่แล้ว ดงันนัจึงมีการตงัสํารอง แต่จะตดัเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆ ก็ต่อเมือมีการทําลายวตัถบุรรจภุณัฑ์ บริษัทมีการบริหารทีต้นทนุในเรืองนีอยู่ตลอด ไม่ได้ละเลย 
 คุณภาณุวฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่าเนืองจากมีโอกาสฟัง Opportunity Day ของผู้บริหารย้อนหลงัของไตรมาส 4 ปีทีแล้วเห็นบอกว่าเรืองสาหร่าย คือ fixed portion ร้อยละ 60 คาดวา่จะลดลงประมาณร้อยละ 10 ก็รอว่าปลายปีอาจจะมีข่าวดีว่าอาจจะลดได้ร้อยละ 15 อีกร้อยละ 40 ของสัดส่วน แต่คุณอิทธิพัทธ์บอกว่า fix volume ถึงเดือน 9 ปีหน้าไปแล้ว จะมีการเปลียนแปลงอย่างไร สรุปว่าถ้า fix ราคาไปถงึเดือน 9 ปีหน้าคือลดร้อยละ 20 
 คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าถ้าเฉลียคงประมาณร้อยละ 10 เฉลียซือไปถงึเดือน 9 ปีหน้า เพราะช่วงหลงัพอคนรู้ว่าราคาถกู คนก็เริมเก็บคงคลงักนั ทําให้ช่วงปลายฤดูสาหร่ายมีราคาสูงขนึนิดหน่อย ราคาซือช่วงหลงัๆ จึงสูงขนึเล็กน้อย โดยเฉลียแล้วประมาณร้อยละ 10 ราคาตําลงร้อยละ 10 



 

 

 คุณภาณุวฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่าสินปีการผลิต หมายถึงว่าไปถึง ไตรมาส 1 ปีหน้าทีเคยบอกว่าอาจจะลดได้ถงึร้อยละ 15 น่าจะเปลียนแล้วใช่หรือไหม สรุปเป็นอตัราคงทีไปประมาณร้อยละ 10 เฉลียไปถึงเดือน 9 ปีหน้า 
 คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าประมาณร้อยละ 10 ปีหน้าเลย ทีนีก็อยู่ทีเรืองของสินค้าเพราะยงัมีเรืองของ mixed product อีกวา่บริษัทจะเน้นขายอะไร และมีแนวโน้มในการทีจะปรับราคา ไม่แน่อาจจะเป็นปีนี อาจจะปรับราคา  
 คุณภาณุวฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่ายอดขายทีประเทศจีน ไม่ทราบว่าผู้บริหารมองว่า ทีเป็นไปได้มากทีสุด เติบโตระดบัร้อยละ 20 ได้หรือไม่ 
 คณุอทิธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าอย่างทีบอกว่าบริษัทพยายามทํายอดขายให้ดีในทกุช่องทาง ผมในฐานะผู้ ถือหุ้นคนหนึง ก็อยากให้เห็นบริษัทเติบโต แต่อย่างประเทศจีนฐานมนัใหญ่ก็พยายามจะเติบโตให้ได้ แต่ถ้ามองตลาดจีนทีมีศกัยภาพสูง คนกินสาหร่ายน้อยมากเมือเทียบกบัตลาดไทย คนไทยกินสาหร่ายประมาณ 10 แผ่นต่อคนต่อปี คนจีนกินสาหร่ายประมาณแค่ 0.5 แผ่นต่อคนต่อปี คือถ้ามองแบบคนกบัคน ตลาดจีนยงัมีโอกาสเติบโตอีกเยอะ อนันีก็คาดหวงัว่าคนจีนจะไปถึง 9 – 10 แผ่นต่อคนต่อปี 
 คณุภาณวุฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่าไตรมาส 4 โตผิดปกติ เข้าใจว่าจะประมาณร้อยละ 13 ของยอดขายปีนี สรุปว่าสัดส่วนอยู่ประมาณเท่าไหร่ สดัส่วนค่าใช้จ่ายการขายเมือเทียบกบัยอดขาย 
 คณุอทิธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าอยู่ในเปา้ทีตงัไว้คือ บริษัทตงัไว้ประมาณ 11 โดยรวม 
 คณุภาณวุฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่าคมุได้ประมาณ 11 ใช่หรือไม่ 
 คณุอทิธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าหากมีเหตจํุาเป็น สมมติคู่แข่งมาแรง บริษัทก็ต้องเอาอาวุธไปสู้ คงไม่ใช่แบบเขามาทนับริษทัแล้ว บริษัทยังอยู่ทีทีคอนโด 11 แบบนี หวงแต่กําไรแต่ไม่ห่วงอนาคต ก็คงไม่ใช่อย่างนนั ถ้าสู้ก็ต้องสู้ เหมือนกนั 
 คณุภาณวุฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่ามายเวย์ (My Whey) ตลาดมีศกัยภาพเท่าใด  
 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าเป็นตลาดทีมีอนาคตมากเพราะว่าคนรุ่นใหม่ คือแนวโน้มในอนาคต คนก็นิยมออกกําลงักาย คนนิยมเข้า gym เมือก่อนจะไปรวมกนัทีร้านเกมส์ออนไลน์ แต่ปัจจุบนั แนวโน้มเริมเปลียนแล้ว ชวนกนัไปออกกําลงักาย ต่อไปก็อยากจะเป็นเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างตลาดทีอเมริกา ตลาด Whey Protein มีมลูค่าประมาณ 20 พนัล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมืองไทยคาดว่าตลาด Whey Protein มูลค่าอยู่ราวๆ 2 – 3 พันล้าน แต่ก็มีโอกาสทีจะโตมากกว่านีในอนาคต เพราะว่าจาก แนวโน้มทีคนนิยมออกกําลงักาย นิยมรับประทานอาหารเพือสุขภาพ นิยมอาหารคลีน โปรตีนเป็นหนงึในอาหารคลีนทีจําเป็นต่อร่างกาย 
 คณุภาณวุฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่าจะมีการเพิมจุดขายหรือไม่ เพราะเห็นคู่แข่งวางขายค่อนข้างมาก 
 คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าปีทีแล้วทีบริษัทวางขายประมาณ 60 ล้านบาท บริษัทขายแค่ออนไลน์อย่างเดียว ปีนีบริษัทเริมกระจายสินค้าไปยังธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เป็นช่องทางทีบริษัทชํานาญ ฝ่ายขายของเถ้าแก่น้อยก็ดําเนินการ  



 

 

ถ้าตอนนีไป Watson น่าจะซือได้แล้ว เดือนหน้าก็น่าจะซือที Boots ได้ LAB Pharmacy ก็เริมมีแล้ว The Mall ทุกสาขาทีเป็น Gourmet Market ก็มีแล้ว ตอนนีบริษัทเริมเพิมกระจายสินค้าไปเรือยๆ 
 คณุภาณวุฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่า Net Gross Profit จะเหลือเท่าไหร่ ถ้าเทียบกบัออนไลน์ 
 คณุอทิธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าส่วนใหญ่ Gross Margin จะอยู่ราวๆ 35 – 40 
 คณุภาณวุฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่าถ้าออนไลน์บริษัทได้ร้อยละ 40 แล้วการค้าปลีกควรจะได้เท่าใด 
 คณุอทิธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าในอดีตจะได้กําไรมากจากการขายในตลาดออนไลน์ เนอืงจากมีการโฆษณา Facebook หรือ Google แต่ในปัจจุบันออนไลน์มีการเปลียนอลักอริทึม (Algorithm) ใหม่ คือไม่มีการทีขายออนไลน์แล้วได้กําไรดงัเช่นในอดีต ต่อไปตลาดออนไลน์จะหนกักว่าธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ โดยธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ขายแล้วจะได้กําไรมากกวา่  
 คุณภาณุวฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่า โดยเฉลีย Net Gross Profit จะอยู่ทีเท่าไหร่ เพราะจุดคุ้มทุน (Break Even Point) ต้องขยบัเกนิ 120 ล้าน 
 คณุอทิธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าเปา้หมายคือบริษัทตงั Gross Margin ไว้ประมาณร้อยละ 40 แต่ช่วง 2 – 3 ปี แรก ต้องยอมรับว่าคงไม่ได้ เพราะอยู่ในช่วงลงทนุ ใน 1-2 ปีแรกแค่ไม่ขาดทนุก็พอ ส่วนปีที 3 จะเริมเห็นผล 
 คณุภาณวุฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่า ผลผลิตทมีาจากโรจนะ ประมาณร้อยละเท่าไหร่ของยอดขายทงันนั ถ้าขาย 5,000- 6,000 ล้านบาท ผลิตจากโรงงานทีโรจนะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ 
 คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าโรจนะน่าจะได้มาตรฐานมากสุด เพราะบริษัทได้รับรอง BRC (The British Retail Consortium หมายถงึ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจกัร) แล้ว ยอดขายของบริษัทผลิตได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ปลายปีน่าจะถงึ 3,000 ล้านบาท 
 คุณภาณุวฒัน์ เวชยนัต์วิวฒัน์ สอบถามว่า เงินจํานวนนีจะไม่เสียภาษีประมาณ 2,000 ล้านบาทจาก 6,000 ล้านบาท 
 คณุอทิธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าใช่ 
 คุณภาณุวฒัน์ เวชยันต์วิวฒัน์ สอบถามเรือง (1) ประเทศจีนอยากทราบรายละเอียดเพิมเติม เพราะว่ารายได้สดัส่วนของบริษัทเกินร้อยละ 50 จากประเทศจีน เข้าใจว่าปีนีน่าจะเกินร้อยละ 55 อยากจะสอบถามเรืองการค้นคว้าทีบริษัทซือมาเป็นข้อมูลอะไรทีทําให้นกัลงทุนมนัใจว่าการทผีู้บริหารตงัเป้าร้อยละ 20 มนัเป็นไปได้สงูหรืออาจจะมากกว่าร้อยละ 20 เข้าใจว่าตอนนีประเทศจีนซอืออนไลน์เป็นจํานวนมาก ทางธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่น้อย มีผลดีผลเสียกบับริษัทอย่างไร (2) เรืองของมณฑลทีบริษัทยงัเข้าไม่ถงึ ผู้จดัจําหน่ายสนิค้าเดิม ทําไมยงัทําไม่ได้หรือว่าบริษัทกําลงัมองหาผู้จดัจําหน่ายสินค้าใหม่ อีกคําถามคือวา่การตงัโรงงานทีประเทศจีนคุ้มค่าหรือไม่ เพราะว่าช่วงนีประเทศจีนก็มากกว่าเมืองไทยไปแล้ว วตัถุดิบสาหร่ายอยู่ทีประเทศจีน คุณภาพไม่แน่ใจว่า



 

 

เมือเทียบกบัประเทศเกาหลีแล้วเป็นอย่างไร ผู้บริโภคทีจะซือ สินค้าต้องผลิตจากไทยเท่านนัถึงจะซือหรือไม่ บริษัทได้มีการค้นคว้าหรือไม่วา่ซือเถ้าแก่น้อยเพราะอะไร เพราะเป็นสินค้าทีผลิตจากประเทศไทยเท่านนั ถ้าเป็นสินค้าทผีลิตจากประเทศจีนจะไม่ซอืเป็นต้น 
 คุณอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าประเด็นเรืองผู้จดัจําหน่ายสินค้าประเทศจีนมองว่าบริษัทตังเป้าหมายก่อน มองว่าประเทศจีนเป้าหมายโต เพราะหนงึอย่างทีบอกคือ การจดัจําหน่ายสินค้าทีทําอยู่ทุกวันนี ประมาณ 30 ของการจัดจําหน่ายสินค้าทงัหมดซึงหมายถงึเฉพาะธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่อย่างเดียว ในส่วนของ TT ไม่มีข้อมลู ส่วนด้านการบริโภคสาหร่าย คนจีนก็ยงับริโภคอยู่ 0.5 แผ่น รวมกบัคู่แข่ง ไม่ใช่ของบริษัทอย่างเดียว 0.5 แผ่น คือตลาดประมาณ 12,000 ล้านบาททีประเทศจีน ซงึบริษัทก็มีส่วนแบงทางการตลาดอยู่ใน 0.5 แผ่น ซึงคนไทยบริโภค 10 แผ่น คนไทยเริมมาจาก 0.01 แผ่นเหมือนกนั แต่ปัจจบุนับริโภค 10 แผ่น ประเทศจีนบริโภคสาหร่ายมากกว่าคนไทย ทําไมจะบริโภคถงึ 10 แผ่นไม่ได้ บริษัทจึงตงัเปา้ไว้อย่างนี  
 คณุอรพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ชีแจงว่าผู้จดัจําหน่ายสินค้าของบริษัทปัจจุบนันีมี 2 ราย ในเดือนหน้าบริษัทมีแผนทีจะเข้าไปเปิดสํานกังาน ซงึคาดวา่จะเสร็จประมาณสินเดือนพฤษภาคม บริษัทจะมีทีมงานประจําทีสํานกังาน ผู้จดัจําหน่ายสินค้า 2 รายนี ไม่ได้จํากัดช่องทาง ว่าถ้าเกิดเขามีช่องทางใหม่ๆ บริษัทก็ยงัให้ขายต่อได้ แต่ว่าบริษัทจะมีทีมทีเข้าไปสอดส่องดูแลช่วยทําตลาดเพือทีจะกระจายสินค้าและได้ช่องทางใหม่ๆ เพมิขนึ 

เมือปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใดๆ เพิมเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและปิดการประชุมเมือเวลา 12.34 น. 
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