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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 

  
 ประชุมเม่ือ วนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Universe 1 ศูนยป์ระชุมสเปซ ชั้น 12 เลขท่ี 
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 1.  นายบรรพต   หงษท์อง ประธานกรรมการ 
 2.  นายวฒันา   จนัทรัช กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 3.  นางสร้อยเพชร   จนัทรัช กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 4.  นายจิตติพร   จนัทรัช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 5.  นางสาววาสนา   จนัทรัช กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
 6.  นายกิตติศกัด์ิ   เบญจฤทธ์ิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 7.  นายสุดใจ   นิโลดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 8.  นายธนชักฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 9.  นายประกิจ   ประจนปัจจนึก  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 10. นายศราวธุ เมนะเศวต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 นางสาวพิชญดา  ศศิวงศภ์กัดี กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั  

ผู้สอบบญัชีจากบริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั   
 นายธนิต โอสถาเลิศ 

ทีป่รึกษากฎหมาย 
 นายสมบูรณ์  ธราสุวรรณ 

 ก่อนจะเร่ิมการประชุมนางสาวชนนาถ ไตรทรัพย ์ได้แนะน าคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั 
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุม หลงัจากนั้น จึง
แจง้ต่อท่ีประชุมถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนนเสียง ตลอดจนวิธีการแจง้ผลการนบัคะแนน
ในแต่ละระเบียบวาระดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันั้น ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุน้ท่ี
แต่ละรายถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะมา 

2. ผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อยา่งไรก็ตาม ในเร่ือง
ของการอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกราย (แมด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั) สามารถลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถือ
วา่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษแต่ในส่วนวาระการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทันั้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรร
มาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทังดออกเสียงในวาระ
ดงักล่าว 

3. เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาของผูถื้อหุน้ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูด้  าเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ 
วาระวา่จะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะสรุปวาระนั้นๆ วา่ผูถื้อหุน้ทุก
รายมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัตามวาระท่ีเสนอ หากมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จก
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ให้ในขณะท่ีลงทะเบียนโดยท าเคร่ืองหมายถูกลงในกรอบส่ีเหล่ียมในช่องท่ีตอ้งการในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีแจกให้ไปและ
ขอให้ผูถื้อหุ้นนั้นชูมือข้ึนเพื่อใหพ้นกังานของบริษทัไปเก็บบตัรเพ่ือมานบัคะแนน ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยหรือไม่งดออก
เสียงจะถือว่าอนุมติัตามวาระท่ีเสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน  บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย
และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้ งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน
วาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทั้งท่ีประสงคจ์ะลงคะแนน
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ไปและส่งให้พนกังานของบริษทั ไปเก็บเพ่ือมา
นับคะแนนโดยผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ี ในกรณีท่ี
บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ีให้
ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. เลขานุการบริษทัจะเรียนใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ี
นบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละ
วาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

5. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
5.1  วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 (แบ่งเป็น 4.1 และ 4.2) วาระท่ี 5 วาระท่ี 7 และวาระท่ี 11 ตอ้งไดรั้บมติ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

5.2  วาระท่ี 6 ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

5.3  วาระท่ี 8 ถึงวาระท่ี 10 ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.4 วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 
6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยและตอ้งการสอบถามในการประชุม ขอให้ผูถื้อหุน้แจง้ช่ือและนามสกุล พร้อม

ทั้งแจง้วา่เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ทั้งน้ีขอใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละวาระ ส าหรับ
เน้ือหาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีก าลงัด าเนินการประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นไดโ้ปรดซกัถามในช่วงสุดทา้ยในวาระพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
ของการประชุม   

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

 นายบรรพต หงษท์อง ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ไดก้ล่าวตอ้นรับ
และขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี และไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ขณะเร่ิมเปิด
ประชุมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 46 ราย และรับมอบฉันทะ 14 ราย รวมทั้งส้ิน 60 รายนับจ านวนหุ้นได ้223,818,722 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.79 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงขอเปิดประชุม 
และประธานได้มอบหมายให้นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผูด้  าเนินการประชุม”) จากนั้ นจึง
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัพฤหัสบดทีี ่25 เมษายน 2559 

 ผูด้  าเนินการประชุมเรียนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่ คณะกรรมการไดท้ าการพิจารณาแลว้เห็นวา่การบนัทึก
รายงานมีความถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จึงควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2559 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2559 

 จากนั้นจึงเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามใดๆ 

 ผูด้  าเนินการประชุมขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับวาระท่ี 1 พร้อมลงช่ือและชูบตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี
รวบรวมบตัรลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้ งน้ี ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 4 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
1,699,000 หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 64 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 225,517,722 หุ้น จึงสรุปผลการนับ
คะแนนเสียงในวาระท่ี 1 ดงัน้ี 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่1: 
 เห็นดว้ย       225,517,722 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย           0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          0  คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 บตัรเสีย          0 

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

 ผูด้  าเนินการประชุมเชิญนายจิตติพร จนัทรัช กรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทั
ประจ าปี 2559 ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 
                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายละเอยีด 2559 2558 เปลีย่นแปลง % 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 878.2 740.1 18.7 

ก าไรขั้นตน้ 272.1 232.9 16.8 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร (197.2) (154.3) 27.8 

รายไดอ่ื้น 12.1 7.4 63.5 

ก าไรจากการด าเนินงาน 87.0 86.0 1.2 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (0.7) (0.2) 250.0 

ภาษีเงินได ้ (8.8) - - 

ก าไรสุทธิ 77.5 85.8 - 9.7 

 นายจิตติพร จนัทรัช กรรมการผูจ้ดัการ รายงานเพ่ิมเติมวา่ ยอดจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัในปี 2559 ปรับ
เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 18.7 ก าไรขั้นตน้ในปี 2559 ปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 16.8  ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
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ยอดจ าหน่ายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารในปี 2559 ปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 27.8 ซ่ึง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ิมข้ึนมากกว่ายอดจ าหน่ายสินคา้ เน่ืองจากโรงงานใหม่เสร็จช้ากว่าก าหนดท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 
ประกอบกบัในปี 2559 บริษทัไดท้ าการเช่าโกดงัจดัเก็บสินคา้บริเวณขา้งโรงงานแหลมฉบงั ท าให้เกิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจาก
การเช่าดงักล่าว 

 ส าหรับรายไดอ่ื้นในปี 2559 ปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 63.5  และในปี 2559 บริษทัมีก าไรจากการ
ด าเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 1.2 และมีค่าใชจ่้ายในทางการเงินปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 
250.0  ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในส่วนของภาษีเงินไดจ้ านวน 8.8 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการขอยกเลิก BOI 
ส าหรับโรงงานเก่า ซ่ึงบริษทัจะไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีในฐานะท่ีเป็นธุรกิจ SME แต่เน่ืองจากความล่าชา้ในการยา้ยโรงงาน 
ท าให้บริษทัยงัตอ้งท าการผลิตท่ีโรงงานเก่า ส่งผลให้บริษทัเกิดค่าใชจ่้ายภาษีส าหรับสินคา้ท่ีผลิตดงักล่าว ดงันั้น ในปี 2559 
บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 77 ลา้นบาท ซ่ึงปรับลดลงจากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 9.7 

 จากนั้นจึงเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมมีผูถื้อหุน้สอบถามโดยสรุปสาระส าคญั
ได ้ดงัน้ี 

 1. นายธีรภทัร นิคมานนท์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

  1.1 เม่ือบริษทัยกเลิก BOI จากโรงงานเก่า และโรงงานใหม่ไดล้งทุนไปแลว้ บริษทัสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิ 
BOI ไดเ้ม่ือใด 

   นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัจะสามารถใชสิ้ทธิดงักล่าวไดเ้ม่ือ
มีการผลิตและส่งออกจากโรงงานใหม่เท่านั้น 

   นางสาววาสนา จนัทรัช – รองกรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมวา่ BOI ฉบบัโรงงานใหม่
นั้นจะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะท่ีโรงงานใหม่เท่านั้น ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการลงทุนทั้งหมดในโรงงานใหม่ และหลงัจากท่ีมีการ
ผลิตและส่งออกจากโรงงานใหม่จึงจะสามารถขอคืนภาษีได ้ทั้งน้ี BOI ฉบบัดงักล่าวจะแยกจากฉบบัของโรงงานเก่าซ่ึงไดรั้บ
มาภายใตสิ้ทธิของธุรกิจ SME โดยมีขอ้ก าหนดวา่จะตอ้งมีทรัพยสิ์นถาวรไม่เกิน 200 ลา้นบาท ซ่ึงในระหวา่งก่อสร้างโรงงาน
ใหม่ ทรัพยสิ์นถาวรของบริษทัมีมูลค่าเกิน 200 ลา้นบาท บริษทัจึงตอ้งท าการขอยกเลิก BOI ฉบบัดงักล่าว ท าให้สิทธิตาม 
BOI ส้ินสุดลง ซ่ึงระหว่างนั้นโรงงานใหม่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตและส่งออก ท าให้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวบริษทั
จะตอ้งเสียภาษี 

  1.2 สายการผลิตท่ีอยูโ่รงงานใหม่จะตอ้งเสียภาษีใช่หรือไม่ 

   นางสาววาสนา จนัทรัช – รองกรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่ท่ีโรงงานใหม่ทั้งหมดไม่เสียภาษี ส าหรับ
โรงงานเก่าจะเสียภาษีในส่วนท่ียงัผลิตอยู ่

  1.3 โรงงานใหม่เสร็จทั้งสองสายการผลิตแลว้ใช่หรือไม่ และเร่ิมใชสิ้ทธิตาม BOI ต่อหรือไม่ 

   นางสาววาสนา จันทรัช – รองกรรมการผูจ้ ัดการ ช้ีแจงว่าโรงงานใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เร่ิม
ด าเนินการผลิตและส่งออกตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2559 และเร่ิมใชสิ้ทธิตาม BOI แลว้ 

 2. นายวรากร พรวงศ์ทอง – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

  2.1 เคร่ืองจกัรท่ีโรงงานใหม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งราบล่ืนหรือไม่ 
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   นางสาววาสนา จันทรัช – รองกรรมการผูจ้ ัดการ ช้ีแจงว่าโดยภาพรวมแล้วเคร่ืองจักรสามารถ
ด าเนินงานไดร้้อยละ 80 ของความสามารถในการผลิตทั้งหมด 

  2.2 ในปี 2560 จะมีการท าลายสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพหรือไม่ 

   นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน เน่ืองจากในการ
ผลิตสินคา้ประเภทน ้ าจ้ิมจะมีสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานการผลิตเป็นช่วงๆ ซ่ึงหากสินคา้ดงักล่าวไม่สามารถ Re-process ได ้
บริษทัก็จะท าลายสินคา้นั้น 

  2.3 อยากทราบวา่หากบริษทัออกผลิตภณัฑใ์หม่ บริษทัตอ้งใชร้ะยะเวลานานหรือไม่ในการปรับสูตรให้
เขา้กบัเคร่ืองจกัรใหม่ 

   นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่หากสามารถปรับสูตรสินคา้หลกัของ
บริษทัไดแ้ลว้ สินคา้อ่ืนท่ีใชพ้ื้นฐานเดียวกนักบัสินคา้หลกัจะใชร้ะยะเวลาไม่นาน แต่หากเป็นสินคา้ใหม่อาจจะตอ้งใชเ้วลา
เพ่ิมข้ึน 

  2.4 ในการยา้ยสายการผลิตจากโรงงานเก่าไปยงัโรงงานใหม่ บริษทัจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเท่าใดในการปรับ
สูตร และจ าเป็นหรือไม่ท่ีบริษทัจะตอ้งหยดุการใชง้านเคร่ืองจกัรท่ีโรงงานใหม่เพ่ือด าเนินการดงักล่าว 

   นางสาววาสนา จนัทรัช – รองกรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่าโรงงานเก่ากบัโรงงานใหม่มีอุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั ท าให้การด าเนินการปรับสูตรในระยะแรกจะตอ้งใชร้ะยะเวลานาน เน่ืองจากตอ้งเรียนรู้การ
ด าเนินงานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ปัจจุบันบริษทัได้เรียนรู้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ท าให้บริษัท สามารถ
ด าเนินการไดร้วดเร็วข้ึน และบริษทัจ าเป็นท่ีจะตอ้งหยดุการใชง้านเคร่ืองจกัรท่ีโรงงานเพ่ือด าเนินการดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไม่มีค าถามเพ่ิมเติมจึงสรุปเป็นมติ ดงัน้ี 

 มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั
ประจ าปี 2559 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 ผูด้  าเนินการประชุมเรียนขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ของบริษทั ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
วา่ถูกตอ้ง 

 จากนั้นจึงเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามใดๆ 

 ผูด้  าเนินการประชุมขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยขอให้
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับวาระท่ี 3 พร้อมลง
ช่ือ และชูบตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

 มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ทั้ งน้ี ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 5 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
7,131,300 หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 69 ราย นับจ านวนหุ้นได ้232,649,022 หุ้น จึงสรุปผลการนับ
คะแนนเสียงในวาระท่ี 3 ดงัน้ี 
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 ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่3: 
 เห็นดว้ย            232,649,022 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย           0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 บตัรเสีย          0 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2559 

4.1 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

  ผูด้  าเนินการประชุมเรียนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า คณะกรรมการได้ท าการพิจารณาเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3,510,000 บาท เพื่อให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ซ่ึงภายหลงัจากการจดัสรรดงักล่าว บริษทัจะมีทุนส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 21,185,000 
บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษทั 

 จากนั้นจึงเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามใดๆ 

 ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร ประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายโดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับ
วาระท่ี 4.1 พร้อมลงช่ือ และชูบตัรลงคะแนนเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง 

 มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็น
จ านวน 3,510,000 บาท เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ทั้งน้ี ระหวา่งการประชุมในวาระท่ี 4.1 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 3 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้
37,100 หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 72 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้232,686,122 หุน้ จึงสรุปผลการนบัคะแนน
เสียงในวาระท่ี 4.1 ดงัน้ี 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่4.1: 
เห็นดว้ย        232,686,122 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย           0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง          0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย           0 

  4.2 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

  ผูด้  าเนินการประชุมเรียนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า คณะกรรมการได้ท าการพิจารณาเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ ารอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในรูปของเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.08 บาท รวมเป็นเงิน 28,066,407.20 บาท และให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
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  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทั เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ือขยายก าลงัการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของโรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

  จากนั้นจึงเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามใดๆ 

  ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2559 โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับวาระ
ท่ี 4.2 พร้อมลงช่ือ และชูบตัรลงคะแนนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง 

 มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี2559 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท จ านวน 
รวมเป็นเงิน 28,066,407.20 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่4.2: 
เห็นดว้ย   232,686,122 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย      0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง     0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย      0 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ผู ้ด าเนินการประชุมเรียนให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายวฒันา   จนัทรัช รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสร้อยเพชร   จนัทรัช กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายประกิจ ประจนปัจจนึก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึงคณะกรรมการจะตอ้งเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งทั้ง 3 ท่านดงักล่าว  

ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั  มิไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหา เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกนัของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัไดป้ระกาศเชิญให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามี
คุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559 
ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 จากนั้นจึงเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมมีผูถื้อหุน้สอบถามโดยสรุปสาระส าคญั
ได ้ดงัน้ี 

1. นางสาวชญานุช กณัหปกรณ์ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1.1 จุดเด่นส าคญัของผูถู้กเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระในคร้ังน้ี คือเร่ืองใดท่ีจะเป็นจุดเช่ือมโยงใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการ ทิศทาง หรือกลยทุธ์ของบริษทัท่ีวางไว ้นอกจากคุณสมบติัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

 นายบรรพต หงษ์ทอง – ประธานกรรมการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าหลกัการในการคดัเลือกกรรมการ
อิสระเขา้มาด ารงต าแหน่งนั้น บริษทัจะพิจารณาจากประวติัของบุคคลดงักล่าวและให้ความส าคญักบัเร่ืองความโปร่งใส 
ประกอบกบัความสามารถเฉพาะและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการบญัชี การเงิน การตลาด 

1.2 บริษทัมีการพิจารณาก าหนดวาระของผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไวห้รือไม่ อยา่งไร  

 นายบรรพต หงษท์อง – ประธานกรรมการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไม่ไดมี้การก าหนดวาระของผู ้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไวอ้ยา่งชดัเจน แต่จะประเมินจากผลปฏิบติังานของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นส าคญั 

2. นางสาวสุรินทร์ทพิย์ ถาวรทววีงษ์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

ไดใ้ห้ความเห็นเร่ืองการรวมกลุ่มของคณะกรรมการ แมว้า่คณะกรรมการของบริษทัจะมีประสบการณ์ใน
หลากหลายดา้น แต่เม่ือพิจารณาถึงปัญหาของบริษทัในปี 2559 จะเห็นไดว้า่มีความผิดพลาดและขาดประสบการณ์ในแง่ของ
การด าเนินธุรกิจหลายแง่มุม ส่งผลใหผ้ลประกอบการในปี 2559 ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ของคณะกรรมการแลว้จะเห็นไดว้่า ไม่มีท่านใดท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในแง่ของการผลิต 
(Production) การด าเนินธุรกิจ (Operation) หรือ ทางด้านเทคนิค (Technical) ซ่ึงหากสามารถสรรหากรรมการท่ีมาเสริม
จุดอ่อนของบริษทัได ้น่าจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไดดี้กวา่ท่ีผ่านมาและสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ไดม้ากข้ึน 

นายบรรพต หงษ์ทอง – ประธานกรรมการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัขอรับขอ้เสนอแนะดังกล่าวไป
พิจารณาเพื่อด าเนินการปรับปรุง 

ท่ีประชุมไม่มีค าถามเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุมขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
ดงักล่าวโดยขอให้ผูถื้อหุ้นทั้งท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้
แจกใหไ้ป พร้อมลงช่ือ และชูบตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมได้ประกาศช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงมติเป็น
รายบุคคล 

มตทิีป่ระชุม: ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากมีมติใหก้รรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1. นายวฒันา   จนัทรัช รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสร้อยเพชร   จนัทรัช กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายประกิจ ประจนปัจจนึก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) | 16  

 ทั้งน้ี ระหวา่งการประชุมในวาระท่ี 5 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 3 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้217,200 
หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 75 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้232,903,322 หุน้ จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสียงใน
วาระท่ี 5 ดงัน้ี 

 ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่5: 
1. นายวฒันา  จนัทรัช  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

เห็นดว้ย   231,923,122 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.57 
ไม่เห็นดว้ย           30,000 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.01 
งดออกเสียง        950,200 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.40 
บตัรเสีย    0 

2. นางสร้อยเพชร จนัทรัช กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร    
เห็นดว้ย  231,923,121 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.57 
ไม่เห็นดว้ย           30,001 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.01 
งดออกเสียง        950,200 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.40 
บตัรเสีย         0 

3. นายประกิจ  ประจนปัจจนึก  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
เห็นดว้ย       231,923,122 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.57 
ไม่เห็นดว้ย           30,000 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.01 
งดออกเสียง        950,200 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.40 
บตัรเสีย              70,0000 คะแนนเสียง 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

  ผูด้  าเนินการประชุมเรียนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่ คณะกรรมการไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการเฉพาะเร่ืองอย่างละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของ
บริษทั ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ใน
อตัราเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2559 ดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2559 
1. ค่าตอบแทนประจ ารายเดือน (บาท/คน/เดือน) 

1.1 คณะกรรมการบริษทั 
 - ประธาน 
 - กรรมการ 
1.2 คณะกรมการตรวจสอบ 
 - 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 
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  ทั้งน้ี คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรค่าตอบแทนอ่ืนๆ ดงักล่าว และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทัอีก 

  จากนั้นจึงเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามใดๆ 

ผูด้  าเนินการประชุมขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับวาระท่ี 6 พร้อมลงช่ือ และชูบตัร
ลงคะแนนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2560 ตามท่ีคณะกรรมการไดน้ าเสนอ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่6: 
 เห็นดว้ย  231,653,322 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.46 
 ไม่เห็นดว้ย  0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ        0 
 งดออกเสียง      1,250,000 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.53 
 บตัรเสีย 0 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2560 

 ผูด้  าเนินการประชุมเรียนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
(“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 ดงัมีรายช่ือน้ี 

1. นายธนิต   โอสถาเลิศ    
2. นายวีระชยั   รัตนจรัสกลุ    
3. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ์    

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ KPMG จดัหาผูส้อบบญัชีอ่ืนของ KPMG แทนได ้
พร้อมกนัน้ีเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,300,000 บาท 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 150,000 บาท  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
อิสระ 

 จากนั้นจึงเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามใดๆ 

  ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2560 โดย
ขอให้ผูถื้อหุ้นทั้งท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ไป 
พร้อมลงช่ือ และชูบตัรลงคะแนนเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียง  

 มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ งให้นายธนิต โอสถาเลิศ และ/หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล และ/หรือ
นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนด
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,300,000 บาท ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่7: 
 เห็นดว้ย  232,903,322 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย  0  คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง                   0  คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

บตัรเสีย 0 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาหรือไม่ 

  ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2560 ไดด้ าเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงในท่ีประชุมมีผู ้
ถือหุน้สอบถามโดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

1. นางสาวชญานุช กณัหปกรณ์ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1.1 เงินปันผลในปีน้ีมีอตัราส่วนต่องบก าไรสุทธิประมาณก่ีเปอร์เซนต ์

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ แต่ในปีน้ีบริษทัจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 36 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงนอ้ยกวา่นโยบายของ
บริษทั เน่ืองจากความล่าชา้ในการสร้างโรงงานใหม่ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายมากข่ึน 

1.2 ระยะคืนทุนของโรงงานใหม่ประมาณก่ีปี 

 นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์คัดี – เลขานุการบริษทั ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 ปี 

1.3 ในปัจจุบนัโรงงานใหม่มีความสามารถในการผลิตสินคา้ประมาณเท่าใด 

  นางสาววาสนา จันทรัช – รองกรรมการผูจ้ ัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าประมาณร้อยละ 50 ของ
ความสามารถในการผลิตทั้งหมด ซ่ึงไดท้ าการยา้ยสินคา้จากโรงงานเก่ามาไดร้้อยละ 80 แลว้ คาดวา่จะด าเนินการยา้ยแลว้
เสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 

1.4 เป้าหมายและแผนการตลาดของบริษทัในปี 2560 เป็นอยา่งไร 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัตั้งเป้าหมายวา่อตัราการเติบโตของ
บริษทัจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

1.5 บริษทัส่งออกสินคา้ไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศและจ าหน่ายในประเทศเป็นจ านวนเท่าใด 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไม่เนน้การขายสินคา้ในประเทศ 
แต่บริษทัเน้นการส่งออกไปขายต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัผลิตสินคา้ท่ีมีรสชาติเหมาะส าหรับชาวต่างชาติ ซ่ึงการจะ
จ าหน่ายสินคา้ดงักล่าวในประเทศ รวมถึงตลาดเอเชียจะเป็นเร่ืองค่อนขา้งยาก 

1.6 บริษทัมีแผนท่ีจะเปิดร้ายอาหารภายใตแ้บรนดบ์ริษทัหรือไม่ 

  นายจิตติพร จันทรัช - กรรมการผูจ้ ัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ณ ปัจจุบัน บริษทัยงัไม่มีแผนการ
ดงักล่าว 
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1.7 เน่ืองจากบริษทัมีคู่แข่งทางการคา้ค่อนขา้งเยอะ บริษทัมีกลยทุธ์ในการป้องกนัอยา่งไรบา้ง 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าคู่แข่งทางการคา้นั้นมีอยู่ทุกประเทศ  
แต่หากบริษัทมีตัวแทนการจัดจ าหน่ายท่ีมีประสบการณ์และมีความสามารถก็จะท าให้จัดจ าหน่ายสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นายพนมศักดิ์ ผาทอง - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

2.1 ตามท่ีบริษทัมีแผนการจะปรับลดจ านวนพนกังาน ปัจจุบนัน้ีสดัส่วนพนกังานเป็นอยา่งไร 

  นางสาววาสนา จนัทรัช – รองกรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่โรงงานเก่ามีพนกังานประมาณ 
400 คน และโรงงานใหม่มีพนักงานประมาณ 70 คน ซ่ึงได้มีการลดจ านวนพนักงานในโรงงานเก่าไปบ้างแลว้ ซ่ึงหาก
พิจารณาในภาพรวม ปัจจุบนัพนกังานทั้งหมดมีจ านวนท่ีนอ้ยกว่าจ านวนพนกังานทั้งหมดขณะยงัไม่ไดส้ร้างโรงงานใหม่
แลว้ และจะค่อยๆ ลดลงตามล าดบั 

2.2 แผนการปรับลดจ านวนพนกังานจะแลว้เสร็จเม่ือใด 

นางสาววาสนา จนัทรัช – รองกรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัค่อยๆ ปรับลดพนกังานลง
ในทุกเดือน ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จตามแผนการประมาณไตรมาส 3 ของปี 2560 

2.3 ในปัจจุบนับริษทัสามารถเปิดรับการสัง่สินคา้จากลูกคา้ไดเ้ตม็ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่มีลูกคา้หลายรายตอ้งการสัง่ซ้ือสินคา้ แต่
เน่ืองจากโรงงานยงัคงตอ้งใชเ้วลาอีกสักระยะเพื่อจะด าเนินการให้เต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากบริษทัพิจารณาแลว้ว่า
โรงงานมีความพร้อมเพ่ิมข้ึน บริษทัก็จะหาลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน  

2.4 ความคืบหนา้ของแผนการเติบโตในตลาดประเทศญ่ีปุ่นและประเทศจีนเป็นอยา่งไร 

 นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ตลาดในประเทศญ่ีปุ่นมีอุปสรรคในเร่ือง
ของการส่ือสารและกระบวนการในการเจรจากบัคู่คา้ท่ีมีความละเอียดและใชร้ะยะเวลาท่ีค่อนขา้งนานกว่าประเทศอ่ืนๆ 
ส าหรับในประเทศจีน บริษทัไดเ้จรจากบัคู่คา้หลายรายแต่ยงัไม่ส าเร็จ ซ่ึงบริษทัก็ยงัคงพยายามหาลูกคา้และด าเนินการเจรจา
กบัคู่คา้รายต่างๆ ต่อไป 

  นายบรรพต หงษท์อง – ประธานกรรมการ ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไดอ้ยูร่ะหวา่งเจรจากบัคู่
คา้ประเทศญ่ีปุ่น 2-3 ราย ซ่ึงประเทศญ่ีปุ่นเป็นตลาดท่ีเขา้ถึงยาก เน่ืองจากใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการนาน ส่วนตลาดอ่ืนๆ 
ในเอเชียในภาพรวมบริษทัมีการส่งออกเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงบริษทัยงัคงตอ้งใชร้ะยะเวลาอีกสกัสกัระยะหน่ึง  

3. นายธีรภัทร นิคมานนท์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

3.1 ความคืบหนา้ของการขอ อย. ในประเทศจีนเป็นอยา่งไร 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่คู่คา้รายท่ีบริษทัไดเ้จรจาปีท่ีแลว้นั้นไม่
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงบริษทัจะด าเนินการหาคู่คา้รายใหม่ต่อไป 

3.2 ผลิตภณัฑป์ระเภทน ้ าจ้ิมและเคร่ืองปรุงมีก าแพงภาษีหรือไม่ อยา่งไร 

 นายบรรพต หงษ์ทอง – ประธานกรรมการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าก าแพงภาษีนั้ นมี แต่ไม่ได้ใช ้
กบัประเทศไทยเพียงประเทศเดียว ซ่ึงเวลาเขา้ไปในตลาดแลว้โดยทัว่ไปก็จะถูกบงัคบัใชเ้หมือนกนั เวน้แต่จะมีสิทธิพิเศษ
ส าหรับบางประเทศเท่านั้น ดงันั้นในการจดัจ าหน่ายจึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพของสินคา้ของบริษทัเป็นส าคญั 
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3.3 บริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมในส่วนของพนกังานขาย ส าหรับรองรับการขยายตวัของบริษทัอยา่งไร 

 นายจิตติพร จันทรัช - กรรมการผูจ้ ัดการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าปัจจุบันพนักงานขายของบริษทัมี
ประมาณ 5 คน ซ่ึงก็จะผลดัเปล่ียนกนัไปขายในประเทศต่างๆ และปีน้ีบริษทัมีแผนจะไปงานแสดงสินคา้ประมาณ 12-15 
ประเทศ 

4. นายปวริส สุรกติตดิ ารง - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

4.1 เน่ืองจากโรงงานใหม่และโรงงานเก่ามีกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนั ประกอบกบัมีการเปล่ียนสูตรมา
ใชไ้ซรัปแทนน ้ าตาล จึงอยากสอบถามวา่รสชาติของสินคา้ท่ีผลิตจากแต่ละโรงงานมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัหรือไม่ 

 นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่รสชาตินั้นไม่สามารถท่ีจะเหมือนกนัได ้
เน่ืองจากอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตเปล่ียนแปลงไป รวมถึงคุณภาพของวตัถุดิบในแต่ละฤดูกาล แต่รสชาติท่ีไดน้ั้นมีความ
ใกลเ้คียงกนัมาก  

4.2 ลูกคา้ของบริษทัพึงพอใจกบัรสชาติดงักล่าวหรือไม่ 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจ 

 4.3 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑห์รือไม่ อยา่งไร 

 นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงเฉพาะฉลาก
ผลิตภณัฑ์ ในส่วนของการระบุส่วนผสมจากน ้ าตาลเป็นไซรัป และเปล่ียนแปลงสถานท่ีผลิต ซ่ึงรูปลกัษณ์ภายนอกของ
ผลิตภณัฑไ์ม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป 

 ผูด้  าเนินการประชุมได้สอบถามผูถื้อหุ้นว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้น
สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  

 ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  

 อน่ึง ในระหวา่งด าเนินการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม จึงท าใหจ้ านวนหุน้ของการลงมติในวาระ
ต่างๆ มีจ านวนหุ้นมากกวา่จ านวนหุ้นขณะท่ีเร่ิมเปิดประชุม ดงันั้น จึงสรุปจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 81 ราย 
นบัจ านวนหุน้ได ้232,925,822 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 66.39 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 
 (นายบรรพต  หงษท์อง) 
 ประธานกรรมการ 
  


