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 26 มีนาคม 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น 
  บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 
  2. รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) 
  3. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 
  4. ประวติัและประสบการณ์การท างานของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี 

ของบริษทั ประจ าปี 2561 
  5. ค าช้ีแจง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น 
  6. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
  7. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
  8. หนงัสือมอบฉนัทะ 
  9. ขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
  10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบหนงัสือ 
  11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุ้น 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติก าหนดให้มีการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ 
เลขท่ี 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยมี
ระเบียบวาระพร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงจัดขึน้เม่ือวนัจนัทร์ที ่24 เมษายน 2560 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 บริษทัได้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560  และได้จดัท ารายงาน 
การประชุมส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง
บริษทั (www.exoticfoodthailand.com) ดว้ยแลว้ และบริษทัไม่ไดรั้บขอ้เสนอให้แกไ้ขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 
โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในส่ิงท่ี 
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

http://www.exoticfoodthailand.com/
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วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2560 ดงัปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต ์www.exoticfoodthailand.com โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2559 

1. รายไดร้วม (ลา้นบาท) 947.6 890.3 
2. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 59.0 77.5 
3. ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.22 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2560 

 การลงมติ 
 เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และจดัให้มีการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นอนุมติั 
 ในการน้ี บริษทัได้จัดท างบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 
ผูส้อบบญัชีภายนอกและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ข้อมูลเปรียบเทยีบงบการเงนิ (บางส่วน) ของบริษทั 
  หน่วย : พนับาท 

 ปี 2560 ปี 2559 
สินทรัพยร์วม 749,605 696,192 
หน้ีสินรวม 181,582 166,501 
รายไดร้วม 947,638 890,324 
ก าไรสุทธิ 59,025 77,473 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.17 0.22 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกและผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกตอ้ง 
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 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัหลงั
หักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ ารอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จากผลก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ในรูปของเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท 
รวมเป็นเงินประมาณ 28,178,386.72 บาท และให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  
12 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

ตารางเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลปี 2560 กบัปี 2559 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 
1.  ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 59.03 77.47 
2.  จ านวนหุน้ (ลา้นหุ้น) 352.23 350.83 
3.  อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.08 0.08 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (ลา้นบาท) 28.18 28.07 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 47.74 36.23 

 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นอัตราท่ีน้อยกว่าอตัราตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนในการลงทุนเพ่ิมสายการผลิตทั้งท่ีโรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีและ
โรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั เพ่ือให้สามารถรองรับการผลิตสินคา้ไดห้ลายชนิดข้ึน 
 ทั้งน้ี สิทธิในการไดรั้บเงินปันผลขา้งตน้ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561  
 เงินทุนส ารอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากบั 21,185,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียนแลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามบทบญัญติัมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งเน่ืองจากครบวาระเป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของทุกปี ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
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ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการ
ใหม่ได ้โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายจิตติพร จนัทรัช กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
2. นางสาววาสนา จนัทรัช กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

  และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสุดใจ  นิโลดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายศราวธุ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั มิไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหา เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกนัของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด นอกจากน้ี บริษทัไดป้ระกาศเชิญให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคล 
ท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี  
29 ธนัวาคม 2560 ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ปรากฏวา่ไม่มี
ผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายจิตติพร จนัทรัช นางสาววาสนา 
จนัทรัช นายสุดใจ นิโลดม และนายศราวธุ เมนะเศวต กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจาก
บุคคลดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และมี
คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
 ทั้งน้ี ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัของบริษทั ขอ้มูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ รวมถึงขอ้มูลความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือนั้น ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

 การลงมติ 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 12 ก าหนดให้วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
 (2)  ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
 (3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
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จะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษทั  

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองอย่างละเอียดรอบคอบ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของบริษทั ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เท่ากบัค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560 

1. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน (บาท/คน/เดือน) 
1.1 คณะกรรมการบริษทั 
 - ประธาน 
 - กรรมการ 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธาน 
 - กรรมการ 

 
 

60,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

 
 

60,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (บาท/ปี) 300,000 300,000 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรค่าตอบแทนอ่ืนๆ ดงักล่าว และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะ
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทัอีก 
 อน่ึง ในปี 2560 บริษทัไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 3,405,155 บาท 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทั ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

การลงมติ 
 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 ก าหนดให้ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
(“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอต่อ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
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 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
อิสระ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561  
ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

รายช่ือผู้สอบบญัชี ทะเบยีนเลขที่ ปีทีเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั 
1. นายธนิต โอสถาเลิศ 5155 2559 
2. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ์ 3757 - 
3. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ 6669 - 

 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัได้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้ KPMG จดัหาผูส้อบบญัชีอ่ืนของ 
KPMG แทนได ้ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่านปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 4 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
อิสระ 
 ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ขอเสนอให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนเท่ากบั 1,380,000 
บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ  านวน 80,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2561 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,380,000 1,300,000 
ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซ่ึงตอบแทนการตรวจสอบ 
การปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน 

100,000 100,000 

* ค่าสอบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ ์ค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีจะเรียกเกบ็มายงับริษทัตามท่ีไดจ่้ายไปจริง  

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ทั้งน้ี บริษทัก าหนดให้วนัท่ี 12 มีนาคม 2561 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 (Record Date)  



บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) | 7  

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และ
สถานท่ีจดัประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11 โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่
เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป และขอให้ท่านผูถื้อหุ้นเตรียมหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พ่ือเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นดงัมีรายละเอียด
ตามค าช้ีแจง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ
ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อ
เขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น และ/หรือท่านผูรั้บมอบฉันทะ 
โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ไวแ้ลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 พร้อมหลกัฐานการแสดงตนในการ
เขา้ร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ดงัมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7  

 นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมได ้และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษทัลงมติแทน ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะให้แก่
กรรมการของบริษทัดงัมีรายช่ือและขอ้มูลของกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 และส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายงั ส านกังานสาขา บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 130-132
อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 

 ทั้งน้ี เพ่ือให้ท่านผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า
มายงับริษทัก่อนวนัประชุมทาง e-mail : pichayada@exoticfoodthailand.com หรือโทรสาร 0-2650-7779 

 อน่ึง หากผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทั ท่านสามารถติดต่อขอรับได้
โดยกรอกแบบฟอร์ม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 และส่งกลบัมายงับริษทัทางโทรสาร หมายเลข 0-2650-7779 เพื่อ
บริษทัจะไดจ้ดัส่งให้แก่ท่านต่อไป  
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