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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษทั เอก็โซติคฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 

  
 ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ 
เลขท่ี 3/250 ซอยมหาดเลก็หลวง 2 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
ในการประชุมมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 

 1.  นายบรรพต   หงษท์อง ประธานกรรมการ 
 2.  นายวฒันา   จนัทรัช กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 3.  นางสร้อยเพชร   จนัทรัช กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 4.  นายจิตติพร   จนัทรัช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 5.  นางสาววาสนา   จนัทรัช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

และรองกรรมการผูจ้ดัการ   
 6.  นายกิตติศกัด์ิ   เบญจฤทธ์ิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 7.  นายสุดใจ   นิโลดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 8.  นายธนชักฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 9.  นายประกิจ   ประจนปัจจนึก  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 10.  นายศราวธุ เมนะเศวต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษทัและผู้จัดการสายงานบญัชีและการเงนิ 
 นางสาวพิชญดา  ศศิวงศภ์กัดี   

ผู้สอบบญัชีจากบริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั   
 นายธนิต โอสถาเลิศ 

ทีป่รึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
 นายสมบูรณ์  ธราสุวรรณ 

 ก่อนจะเร่ิมการประชุม นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย ์ไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทัและ
ผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และท่ีปรึกษากฎหมายและ
ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุม หลงัจากนั้น จึงแจง้ต่อท่ีประชุมถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียง
ลงคะแนน วิธีการนบัคะแนนเสียง ตลอดจนวิธีการแจง้ผลการนบัคะแนนในแต่ละระเบียบวาระดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันั้น ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุน้
ท่ีแต่ละรายถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะมา 

2. ผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ใน
เร่ืองของการอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกราย (แมด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั) สามารถลงคะแนนได้
โดยไม่ถือวา่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ แต่ในวาระการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทันั้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผูถื้อหุ้นซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว 

3. เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาของผูถื้อหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูด้  าเนินการประชุมจะเรียนถามใน
ทุกๆ วาระว่าจะมีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง จะสรุปวาระนั้นๆ วา่ผูถื้อหุ้นทุก
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รายมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามวาระท่ีเสนอ แต่ถา้มีผูใ้ดคดัคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะ
คดัคา้นหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ในขณะท่ีลงทะเบียน โดยท าเคร่ืองหมายถูกลงในกรอบ
ส่ีเหล่ียมในช่องท่ีตอ้งการในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีแจกให้ไปและขอให้ผูถื้อหุ้นนั้นชูมือข้ึนเพ่ือให้พนกังานของบริษทัไป
เก็บบตัรเพ่ือมานับคะแนน ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่คดัคา้นหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมติัตามวาระท่ีเสนอและไม่ต้อง
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ขอให้ผูถื้อหุ้นทั้งท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ไปและส่งให้พนกังานของบริษทัเพ่ือน ามานบัคะแนน โดยผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้
คะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดรั้บการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ี ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 

ทั้งน้ี กรณีดงัต่อไปน้ี จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ไดแ้ก่ บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายมากกว่า 1 ช่อง 
บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั และบตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ 
ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากบัทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนั
การเกิดบตัรเสียในการประชุมคร้ังน้ี 

4. ผูด้  าเนินการประชุมจะเรียนให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดย
ในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

5. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
5.1  วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

5.2  วาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.3  วาระท่ี 2 และวาระท่ี 8 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 
6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยและตอ้งการสอบถามในการประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือและนามสกุล 

พร้อมทั้งแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง หรือผูรั้บมอบฉันทะ ทั้งน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นซักถามในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละ
วาระ ส าหรับเน้ือหาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีก าลงัด าเนินการประชุมขอให้ผูถื้อหุ้นไดโ้ปรดซักถามในช่วงสุดทา้ยในวาระ
พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ของการประชุม   

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

 นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าว
ตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี และมอบหมายให้นางสาวชนนาถ 
ไตรทรัพย ์เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผูด้  าเนินการประชุม”) 
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 นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย ์รายงานว่า ขณะเร่ิมเปิดประชุมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 29 ราย ถือหุ้น
รวมจ านวน 212,801,726 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.42 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด และโดยการมอบฉนัทะ 14 ราย 
ถือหุ้นรวมจ านวน 3,983,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด รวมมีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวนรวมทั้งส้ิน 43 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้216,784,726 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.55 
ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงขอเปิดประชุม จากนั้นจึงด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงจัดขึน้เม่ือวนัจันทร์ที ่24 เมษายน 2560 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการไดท้  าการพิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงาน 
มีความถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจึงควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2560 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 

 จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือขอแกไ้ข
เพ่ิมเติม 

 ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 1 พร้อมลงช่ือและชูบตัรลงคะแนนเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 
24 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 3 ราย นับจ านวนหุ้นได้  
700 หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 46 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 216,785,426  หุ้น จึงสรุปผลการนับ
คะแนนเสียงในวาระท่ี 1 ดงัน้ี 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่1: 
 เห็นดว้ย       216,785,426 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย           0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          0  คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 บตัรเสีย          0 

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 

 ผูด้  าเนินการประชุมเชิญ นายจิตติพร จนัทรัช กรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปผลการด า เนินงานของบริษทั
ประจ าปี 2560 ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี  
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                   (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายละเอยีด 2560 2559 เปลีย่นแปลง 

รายไดจ้ากการขายสินคา้      945.0  878.2 7.6% 

ก าไรขั้นตน้      278.3  272.1 2.3% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (215.6) (197.2) 9.3% 

รายไดอ่ื้น         2.6  12.1 -78.5% 

ก าไรจากการด าเนินงาน      65.0  87.0 -25.3% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน        (2.3) (0.7) 228.6% 

ภาษีเงินได ้        (3.6) (8.8) -59.1% 

ก าไรสุทธิ      59.0  77.5 -23.9% 

 นายจิตติพร จนัทรัช รายงานเพ่ิมเติมวา่ ยอดจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัในปี 2560 ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.6 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ส าหรับก าไรสุทธิของบริษทัในปี 2560 ปรับลดลงร้อยละ 23.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 
ทั้งน้ี บริษทัได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี และก าไรสุทธิ 
ในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือระดมทุนไปก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่  
ซ่ึงบริษทัไดใ้ชง้บประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้างเกินกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ส่งผลให้บริษทัมีผลประกอบการท่ีไม่ดี
ในช่วง 3-4 ปีแรก อยา่งไรกดี็ บริษทัคาดวา่ก าไรสุทธิในปี 2560 จะเป็นจุดต ่าสุด (Bottom Out) และในปี 2561 บริษทัคาด
วา่จะมีก าไรสุทธิมากท่ีสุด (New High) เน่ืองจาก 

1. ในไตรมาส 4/2560 บริษทัมีการรับคืนสินคา้จากลูกคา้ เน่ืองจากสินคา้ท่ีจ าหน่ายไปนั้นไม่ตรงตาม
คุณลกัษณะจ าเพาะท่ีลูกคา้ก าหนด ท าให้เกิดผลขาดทุนจากรายการดงักล่าว จ านวน 11 ลา้นบาท ซ่ึง
บริษทัคาดวา่จะไม่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวอีก 

2. ในปี 2561 น ้ าตาลซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษทั โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของตน้ทุนขาย ไดป้รับ
ราคาลดลงประมาณร้อยละ 25 

 ในปี 2561 บริษทัคาดว่าจะสามารถเพ่ิมยอดขายไดป้ระมาณร้อยละ 10 และเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
กล่าวคือ บริษทัมีแนวทางท่ีจะจดัจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่มซอสปรุงรสและน ้ าจ้ิมเพ่ิมข้ึน โดยสินคา้ในกลุ่มดงักล่าวมีอตัรา
ก าไรขั้นตน้สูงท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษทัดีข้ึน 

 จากนั้ นจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมมีผูถื้อหุ้นสอบถามโดยสรุป
สาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

 1. นายไพบูรณ์ นาโคสิริ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

  1.1 อตัราก าไรขั้นตน้ของสินคา้กลุ่มซอสปรุงรสและน ้าจ้ิมสูงกวา่สินคา้ในกลุ่มอ่ืนประมาณเท่าไร 

   นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซักถามว่า อตัราก าไรขั้นตน้ของสินคา้ในกลุ่ม
ดงักล่าวสูงกวา่สินคา้ในกลุ่มอ่ืนพอสมควร 

  1.2 ในปี 2561 สดัส่วนการจ าหน่ายสินคา้จะยงัเป็นเช่นน้ีหรือไม่ 
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   นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในปี 2560 สินคา้กลุ่มซอสปรุงรสและ
น ้ าจ้ิมมียอดจ าหน่ายประมาณร้อยละ 72 ของยอดจ าหน่ายสินคา้ทั้งหมดของบริษทั มีการปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัยอด
จ าหน่ายในปี 2559 โดยมีสาเหตุจากการท่ีบริษทัจ าหน่ายสินคา้กลุ่มเคร่ืองด่ืมลดลง ในปี 2561 ก็คาดว่าสินคา้กลุ่ม
ดงักล่าวจะมียอดจ าหน่ายประมาณร้อยละ 72-73 

  1.3 ในปี 2561 คาดว่าต้นทุนขายของบริษทัจะลดลงในสัดส่วนเท่าใดของยอดจ าหน่ายสินค้าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 

   นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์กัดี - เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้
ซกัถามวา่ ในปี 2561 บริษทัคาดวา่จะมีก าไรขั้นตน้อยา่งนอ้ยร้อยละ 30 

 2. นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

  2.1 ในกรณีท่ีราคาน ้ าตาลปรับลดลง บริษทัสามารถท าสัญญาเพ่ือก าหนดให้ใชร้าคาดงักล่าวยาวกว่า  
1 ปี ไดห้รือไม่ 

   นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ โดยปกติแลว้บริษทัจะจดัท าสญัญาซ้ือ
น ้ าตาลเป็นรายปี และไม่สามารถท าสัญญาเกินกว่า 1 ปี ได ้แต่ในกรณีท่ีปริมาณการสั่งซ้ือนั้นมากกว่าจ านวนท่ีใชจ้ริง
เลก็นอ้ย กจ็ะสามารถน าส่วนเกินดงักล่าวมาใชใ้นปีถดัไปได ้

  2.2 ตน้ทุนของพริกในปี 2561 จะปรับเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเท่าใด และคิดเป็นสดัส่วนเท่าใดของตน้ทุนขาย 
และมีวตัถุดิบใดบา้งท่ีมีสดัส่วนของตน้ทุนขายในอตัราท่ีสูง 

   นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามว่า หากค านวณจากปริมาณท่ีเท่ากนักบั 
ปี 2560 ตน้ทุนของพริกในปี 2561 จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 2.5 ลา้นบาท 

   นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์กัดี - เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้
ซักถามเพ่ิมเติมว่า ต้นทุนของพริกมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของต้นทุนขาย และต้นทุนของกระเทียมมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 5 ของตน้ทุนขาย 

  2.3 ตน้ทุนของกระเทียมในปี 2561 ปรับลดลงใช่หรือไม่ ลดลงประมาณเท่าไร และกระเทียมท่ีบริษทั
ใชน้ั้นน าเขา้จากต่างประเทศทั้งหมดหรือไม่ 

   นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์กัดี - เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้
ซกัถามวา่ ราคากระเทียมปรับลดลงประมาณร้อยละ 50 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 

   นางสาววาสนา จนัทรัช - รองกรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัน าเขา้กระเทียม
จากประเทศจีนทั้งหมด เน่ืองจากกระเทียมในประเทศไทยไม่เพียงพอท่ีจะใชใ้นอุตสาหกรรม นอกจากน้ี กระเทียมเป็น
วตัถุดิบท่ีมีราคาค่อนขา้งผนัผวนมาก ราคาจึงสามารถปรับข้ึนลงไดม้าก อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดใ้ช้กระเทียมเป็น
วตัถุดิบในปริมาณมาก จึงไม่ไดส่้งผลกระทบต่อภาพรวม 

  2.4 ตน้ทุนขายของบริษทันั้น แบ่งเป็นตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ีในสดัส่วนเท่าใดของตน้ทุนขาย 

   นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์กัดี - เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้
ซกัถามว่า บริษทัไม่ไดจ้ดัท าขอ้มูลในส่วนของตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี แต่ในส่วนวตัถุดิบและบรรจุภณัฑคิ์ดเป็น
ร้อยละ 75 ค่าแรงทั้งทางตรงและทางออ้ม คิดเป็นประมาณร้อยละ 12 และค่าใชจ่้ายในการผลิต ซ่ึงรวมถึงค่าเส่ือมราคา 
ค่าน ้ า ค่าไฟ และวสัดุส้ินเปลือง คิดเป็นประมาณร้อยละ 13 
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 ท่ีประชุมไม่มีค  าถามเพ่ิมเติม 

 ทั้งน้ี ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 2 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 3 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
160,101 หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 49 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้216,945,527 หุ้น จึงสรุปเป็นมติดงัน้ี 

 มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั
ประจ าปี 2560 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 ผู ้ด  าเนินการประชุมเรียนขอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทั ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้วา่ถูกตอ้ง 

 จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามใดๆ 

 ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดย
ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 3 
พร้อมลงช่ือและชูบตัรลงคะแนนเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง 

 มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทข์องผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่3: 
 เห็นดว้ย            216,945,527 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย           0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง          0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 บตัรเสีย          0 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล 

  ผูด้  าเนินการประชุมเรียนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า คณะกรรมการไดท้  าการพิจารณาและเสนอให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ ารอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จากผลก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน ในรูปของเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 28,178,386.72 บาท และให้ก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  
18 พฤษภาคม 2561 

  ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว เป็นอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนในการลงทุนเพ่ิมสายการผลิตทั้งท่ีโรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีและ
โรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั เพ่ือให้สามารถรองรับการผลิตสินคา้ไดห้ลายชนิดข้ึน 

 ส าหรับเงินทุนส ารองของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 21,185,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก 

 จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามใดๆ 
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 ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล 
โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 4 
พร้อมลงช่ือและชูบตัรลงคะแนนเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง 

 มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลจากผลก าไร
จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 28,178,386.72 บาท ตามท่ี
เสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่4.1: 
เห็นดว้ย        216,945,527 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย           0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง          0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย          0   

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

ผูด้  าเนินการประชุมเรียนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ 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 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายศราวธุ เมนะเศวต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึงคณะกรรมการจะตอ้งเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดงักล่าว  

ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั มิไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหา เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกนัของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัไดป้ระกาศเชิญให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า 
มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี  
29 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั ซ่ึงไม่มี 
ผูถื้อหุ้นเสนอบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบติัครบถ้วนตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามใดๆ 
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ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะทั้งท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ไป พร้อมลงช่ือและชูบตัรลงคะแนนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ี
รวบรวมบตัรลงคะแนน 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดป้ระกาศช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงมติเป็น
รายบุคคล 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

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

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

 ทั้งน้ี ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 5 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 2 ราย นับจ านวนหุ้นได ้
6,500 หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 51 ราย นับจ านวนหุ้นได ้216,952,027 หุ้น จึงสรุปผลการนับ
คะแนนเสียงในวาระท่ี 5 ดงัน้ี 

 ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่5: 
1. นายจิตติพร  จนัทรัช  

 เห็นดว้ย  216,952,027 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย    0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 บตัรเสีย   0 

2. นางสาววาสนา  จนัทรัช    
 เห็นดว้ย  216,952,027 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย    0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย   0 

3. นายสุดใจ  นิโลดม 
เห็นดว้ย  216,952,027 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย    0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย   0 

4. นายศราวธุ  เมนะเศวต 
 เห็นดว้ย  216,952,027 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย    0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 บตัรเสีย   0 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

  ผูด้  าเนินการประชุมเรียนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองอย่างละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 ในอตัราเท่ากบัค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ดงัน้ี 

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 

  จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามใดๆ 

ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยขอให้ผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 6 พร้อมลงช่ือและ
ชูบตัรลงคะแนนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามท่ีคณะกรรมการไดน้ าเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 6 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 3 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้54 
หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 54 ราย นับจ านวนหุ้นได ้216,952,081 หุ้น และมีผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 6 ราย  นบัจ านวนหุ้นได ้209,100,200 หุ้น จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสียงในวาระท่ี 6 ดงัน้ี 

 ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่6: 
 เห็นดว้ย    7,851,881 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ    100 
 ไม่เห็นดว้ย  0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ        0 
 งดออกเสียง  0 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ        0 
 บตัรเสีย 0 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

 ผู ้ด าเนินการประชุมเรียนให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 ดงัมีรายช่ือดงัน้ี 

1. นายธนิต   โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5155  
2. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3757 
3. นายวชัระ  ภทัรพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6669  

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัได้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้ KPMG จดัหาผูส้อบบญัชีอ่ืนของ 
KPMG แทนได ้พร้อมกนัน้ีเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 
1,380,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 80,000 บาท  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
อิสระ 

 จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามรายละเอียด ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามใดๆ 

  ผูด้  าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 โดย
ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 7 
พร้อมลงช่ือและชูบตัรลงคะแนน เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง  

 มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายธนิต โอสถาเลิศ และ/หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ และ/
หรือ นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,380,000 บาท ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์อง  
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที ่7: 
 เห็นดว้ย  216,952,081 คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย  0  คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสียง                  0  คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

บตัรเสีย 0 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูใ้ดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาหรือไม่ 

  ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก 

  ทั้งน้ี ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 8 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 3 ราย นับจ านวนหุ้นได ้
22,800 หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 57 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้216,974,881 หุ้น  
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  ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 น้ี ไดด้ าเนินการมาครบ 
ทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงในท่ีประชุมมีผูถื้อหุ้นสอบถามโดยสรุป
สาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

1. นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

1.1 ตามท่ีแจง้ว่าวตัถุดิบคิดเป็นร้อยละ 75 ของตน้ทุนขาย แต่เม่ือรวมสัดส่วนของน ้ าตาลและพริกได้
เพียงร้อยละ 22 จึงขอสอบถามวา่ส่วนท่ีเหลือคืออะไร 

  นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์กัดี - เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้
ซกัถามวา่ วตัถุดิบคิดเป็นร้อยละ 37 บรรจุภณัฑคิ์ดเป็นร้อยละ 25 และสินคา้ซ้ือมาขายไปประมาณร้อยละ 12 

1.2 ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่เพียงใดว่าจะสามารถผลกัดนัยอดจ าหน่ายสินคา้ในไตรมาสท่ี 1-4/2561 ให้
เพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในปี 2561 บริษทัมีเป้าหมายในการเพ่ิม
ยอดจ าหน่ายสินคา้ประมาณร้อยละ 10 ในไตรมาสท่ี 1/2561 ยอดจ าหน่ายยงัเพ่ิมข้ึนไม่ถึงร้อยละ 10 แต่ในไตรมาสท่ี 
2/2561 คาดว่าจะสามารถท าไดใ้กลเ้คียงร้อยละ 10 และในไตรมาสต่อๆ ไป ก็คาดว่าจะสามารถท าไดเ้พ่ิมข้ึนตามล าดบั 
โดยบริษทัจะด าเนินการจ าหน่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้เดิม ซ่ึงลูกคา้อาจจะท าการซ้ือสินคา้มากข้ึน รวมถึงการหาลูกคา้ใหม่ 
และการออกสินคา้ใหม่มาเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ดว้ย 

1.3 คู่แข่งของบริษทัในต่างประเทศท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัมีใครบา้ง 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามว่า ข้ึนอยู่กบัว่าเป็นประเทศใด เน่ืองจาก
ยี่ห้อท่ีจดัจ าหน่ายในแต่ละประเทศจะแตกต่างกนั โดยส่วนมากจะเป็น Marketing Firm ท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท
เดียวกบับริษทั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของบริษทั เน่ืองจากบริษทัเป็นผูผ้ลิตโดยตรงท าให้ราคาสินคา้ต ่า
กว่านอกจากน้ี บริษทัมีรายการสินคา้ท่ีหลากหลายกว่า ประกอบกบัสินคา้ของบริษทัเป็นสินคา้ท่ีเป็นต้นต ารับจาก
ประเทศไทย (Authentic Thai) 

1.4 เพราะเหตุใดราคาจ าหน่ายของซอสยี่ห้อ Inproba ของประเทศเนเธอร์แลนดจึ์งถูกกว่าราคาสินคา้
ของบริษทั 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามว่า น ้ าจ้ิมยี่ห้อดงักล่าวน าเขา้วตัถุดิบและ
ผลิตข้ึนภายในประเทศ จึงมีราคาท่ีแตกต่างจากสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายโดย Marketing Firm 

  นายบรรพต หงษท์อง - ประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมว่า 3-5 ปีท่ีผา่นมา สภาพเศรษฐกิจ
ในฝ่ังยโุรปซ่ึงเป็นตลาดหลกัของบริษทัมีปัญหามาก แต่สินคา้ของบริษทัหากเทียบในประเภทน ้ าจ้ิมแลว้ถือวา่เป็นสินคา้
ท่ีมีคุณภาพและสามารถเติบโตในตลาดเหล่าน้ีไดดี้พอสมควร ซ่ึงในปีน้ีสภาพเศรษฐกิจยโุรปเร่ิมฟ้ืนตวั ดงันั้นโอกาสท่ี
สินคา้ของบริษทัจะเติบโตในตลาดยโุรปกมี็มากข้ึน ส่วนในตลาดอ่ืนๆ บริษทักด็ าเนินการมาโดยตลอด แต่อาจจะตอ้งใช้
ระยะเวลาสักระยะหน่ึง เน่ืองจากธุรกิจอาหารเป็นเร่ืองของความน่าเช่ือถือ ซ่ึงหากพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจแลว้ 
ปริมาณการส่งออกของบริษทัน่าจะเพ่ิมข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.5 ผูป้ระกอบการไทยรายอ่ืนไดส่้งสินคา้ไปจ าหน่ายในตลาดเดียวกนัหรือไม่ อยา่งไร 
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  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ สินคา้ของบริษทันั้นมี 600-700 รายการ 
ซ่ึงยงัไม่พบว่าผูป้ระกอบการไทยรายใดมีรายการสินคา้ท่ีมากเท่ากบับริษทั และสินคา้ของผูป้ระกอบการไทยรายอ่ืน
โดยมากจะจดัจ าหน่ายในร้านเอเชีย ซ่ึงเขา้ใจวา่เป็นคนละตลาดกนั 

1.6 เน่ืองจากไดล้องค านวณราคาสินคา้แลว้พบว่า สินคา้ปริมาณ 455 มิลลิลิตร ราคาขายอยู่ท่ีประมาณ 
35 บาท ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นราคาท่ีสูง แต่การจดัจ าหน่ายสินคา้ในราคาสูงเป็นเพราะผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้ก าหนดราคาจ าหน่าย
สูงข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการไดรั้บส่วนต่างใช่หรือไม่ 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซักถามว่า สินคา้ปริมาณ 455 มิลลิลิตร ราคา
ส่งออกอยูท่ี่ประมาณ 50 – 60 บาท ซ่ึงอตัราก าไรขั้นตน้ของสินคา้แต่ละชนิดนั้นไม่เท่ากนั 

1.7 บริษทัคาดวา่จะเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราเท่าใด 

  นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์กัดี - เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้
ซกัถามวา่ ในปี 2561 บริษทัคาดวา่อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงจะต ่ากวา่ร้อยละ 10 

1.8 บริษทัมีมาตรการบริหารความเส่ียงเร่ืองการจดัหาวตัถุดิบอย่างไร กระเทียมมีราคากลางหรือไม่ 
และจากแนวโนม้ท่ีบริษทัมีการผลิตเพ่ิมข้ึน บริษทัมีการซ้ือสินคา้ในราคาเหมา หรือมีอ านาจต่อรองหรือไม่อยา่งไร 

นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามว่า วตัถุดิบหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ พริก 
น ้ าตาล และกระเทียม โดยบริษทัมีการบริหารจดัการดงัน้ี 

1. บริษทัท าสัญญาซ้ือพริกล่วงหน้าจากเกษตรกร (Contract Farming) เป็นรายปี โดยก าหนด
ราคาซ้ือไวล่้วงหนา้ ซ่ึงท่ีผา่นมาราคาพริกนั้นจะไม่ค่อยผนัผวน 

2. บริษทัท าสญัญาซ้ือน ้ าตาลเป็นรายปี ซ่ึงสามารถก าหนดราคาซ้ือไวไ้ดเ้พียง 1 ปี โดยเป็นไปตาม
ราคาน ้ าตาลในตลาดโลก และหากปริมาณซ้ือตามสัญญามากกว่าปริมาณการใชง้านในปีนั้นๆ 
เลก็นอ้ย กส็ามารถน าส่วนท่ีเหลือมาใชใ้นปีถดัไปได ้

3. บริษทัซ้ือกระเทียมจากประเทศจีน โดยไม่ไดส้ั่งซ้ือมาคราวละมากๆ เพ่ือมาเก็บไว ้แต่จะซ้ือ
คราวละ 1 ตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงราคากระเทียมค่อนขา้งผนัผวน 

  นางสาววาสนา จนัทรัช – รองกรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมวา่ กระเทียมมีราคากลาง 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีการซ้ือขายกระเทียมในลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Futures Contract) อยา่งไรกดี็ บริษทัมีผูจ้ดัหา
สินคา้ (Supplier) หลายราย ท าให้สามารถเปรียบเทียบราคาได ้ ส าหรับการจดัซ้ือสินคา้ของบริษทันั้น ในอดีตบริษทัมี
ฝ่ายจดัซ้ือเฉพาะท่ีโรงงาน แต่ปัจจุบนัไดมี้หน่วยงานจดัซ้ือส่วนกลางเพ่ือควบคุมราคาวตัถุดิบหลกัของบริษทั โดย
บริษทัมีการจดัหาผูจ้ดัหาสินคา้รายใหม่ๆ เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพและราคาสินคา้ รวมถึงเพ่ือรองรับจ านวนการผลิตท่ี
จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

2. นายไพบูรณ์ นาโคสิริ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

2.1 ในรายงานประจ าปีรายงานวา่ เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัทั้งในประเทศและต่างประเทศก าลงัจะ
หมดอายใุนอีก 1-2 ปี กรณีดงักล่าวน้ีมีผลกระทบหรือไม่ อยา่งไร 
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  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามว่า กรณีดงักล่าวไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด 
เม่ือเคร่ืองหมายการคา้ใกลห้มดอายุ ส านกังานกฎหมายท่ีเป็นผูดู้แลในแต่ละประเทศจะท าการสอบถามความประสงค ์
ในการต่ออายเุคร่ืองหมายการคา้มายงับริษทั และในการต่ออายแุต่ละคร้ังจะสามารถใชไ้ดเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี 

2.2 ในวาระท่ี 4 ซ่ึงไดแ้จง้ว่าจะตอ้งส ารองเงินส่วนหน่ึงไวเ้พ่ือใช้ในการลงทุนเพ่ิมสายการผลิต จึง
อยากทราบวา่งบประมาณในการลงทุนมีจ านวนเท่าใด และสามารถเร่ิมผลิตจริงไดเ้ม่ือใด 

นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บริษทัมีงบประมาณลงทุนเพ่ิมสายการผลิต
ในโรงงานท่ีอมตะซิต้ีจ านวน 50 ล้านบาท เพ่ือให้สามารถรองรับค าสั่งซ้ือขนาดเล็กส าหรับสินคา้ในขวด PET และ
งบประมาณลงทุนในโรงงานท่ีแหลมฉบงัจ านวน 10 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 60 ลา้นบาท 

นางสาววาสนา จนัทรัช - รองกรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมวา่ คาดวา่สายการผลิตใหม่
จะแลว้เสร็จในไตรมาส 4/2561 และจะสามารถผลิตเพ่ือส่งออกไดจ้ริงในช่วงตน้ปี 2562 

3. นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี – ผู้รับมอบฉันทะจากนายสมชาย จิติมา  

3.1 สินคา้ท่ีส่งออกมีจดัจ าหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ และสามารถหาซ้ือไดท่ี้ไหน อยา่งไร 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามว่า วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทั คือ การ
ผลิตสินคา้เพ่ือจดัจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศเป็นหลกั อย่างไรก็ดี สินคา้ของบริษทัมีจดัจ าหน่ายในประเทศประมาณ 20 
ถึง 30 รายการ ท่ีห้างสรรพสินคา้สยามพารากอน ห้างสรรพสินคา้เอ็มโพเร่ียม ห้างสรรพสินคา้เอ็มควอเทียร์ และ
ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลบางสาขา 

3.2 มีโอกาสท่ีบริษทัจะผลิตสินคา้เพ่ือจ าหน่ายในประเทศหรือไม่ อยา่งไร 

 นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ณ ปัจจุบนั บริษทัขอมุ่งเนน้ไปยงัตลาด
ต่างประเทศก่อน เน่ืองจากการจ าหน่ายสินคา้ในประเทศจะตอ้งใชเ้งินลงทุนในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์จ  านวน
มาก ซ่ึงคาดวา่จะไม่คุม้เงินลงทุน 

3.3 ตลาดหลกัของบริษทัอยูใ่นทวีปยโุรปหรือสหรัฐอเมริกา 

 นายจิตติพร จันทรัช - กรรมการผูจ้ ัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษทัส่งออกสินค้ามากกว่า 60 
ประเทศทัว่โลก ณ ปัจจุบนัทวีปยุโรปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของยอดจ าหน่ายสินคา้ทัว่โลก ทวีปอเมริกาคิดเป็น
สัดส่วนน้อยกวา่ร้อยละ 10 ทวีปออสเตรเลียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ทวีปแอฟริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ท่ีเหลือเป็น
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

3.4 บุคคลท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ีจะมีสิทธิเขา้เยี่ยมชมโรงงานไดก่้อนผูถื้อหุ้นรายอ่ืนท่ีไม่ได้
เขา้ร่วมประชุมใช่หรือไม่ 

 นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซักถามว่า บริษทัจะจดัให้ผูถื้อหุ้นเขา้เยี่ยมชม
โรงงาน แต่ไม่ไดก้  าหนดหลกัเกณฑว์่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีจะมีสิทธิไดเ้ขา้เยี่ยมชมโรงงานก่อนผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดเ้ขา้
ร่วมประชุม 

3.5 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 มีรายการซ้ือหุ้นในนามคุณจิตติพร จนัทรัช จ านวนประมาณ 6,780,00 
หุ้น และในวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 จ านวนประมาณ 1,500,000 หุ้น และในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 จ านวนประมาณ 
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4,900,000 หุ้น และมีการซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัอีกจ านวนหน่ึง จึงอยากทราบว่า คุณจิตติพร ซ้ือหุ้น
ดงักล่าวดว้ยเหตุผลประการใด 

 นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซักถามว่า รายการในวนัท่ี 12-13 มีนาคม 2561 
เป็นรายการรับโอนหุ้น จ านวน 1,500,000 หุ้น จากภรรยาเพียงรายการเดียว แต่เกิดความผดิพลาดในการแสดงขอ้มูลของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงไดด้ าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ ส าหรับการซ้ือหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในคราวอ่ืนๆ 
เป็นการซ้ือโดยภรรยาเพ่ือการลงทุน 

4. นายเอกวิเชียร สุทธิกลัด – ผู้รับมอบฉันทะจากนายชาย ศรีวิกรม์  สอบถามว่า นโยบายของบริษทัใน
การป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนในปีน้ีเป็นอยา่งไร 

นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามว่า บริษทัมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียง
โดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยเม่ืออตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลง
ในช่วงร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีก าหนดไว ้ผูบ้ริหารจะพิจารณาท าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ และในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปเกินกว่า
ร้อยละ 5 จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีก าหนดไว ้ผูบ้ริหารจะพิจารณาท าสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในสดัส่วนร้อยละ 
100 ของมูลค่าค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ในช่วงเวลานั้นๆ 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงอย่างมาก บริษทัจึงเจรจากบัลูกคา้ให้เลือกสกุลเงินใน
การช าระราคาระหว่างสกลุเงินบาทและสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ หากลูกคา้ยงัคงตอ้งการช าระเงินเป็นสกลุเงินยโูร บริษทั
จะท าการปรับราคาสินคา้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงผลจากนโยบายดงักล่าวท าให้ในปี 2560 บริษทัส่งออกเป็นสกุลเงินบาทประมาณ 
ร้อยละ 60 สกุลเงินยูโร ร้อยละ 7 และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 33 ดงันั้น เม่ือบริษทัมีการจ าหน่ายสินคา้ในสกุล
เงินบาทเกินกว่าร้อยละ 50 แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอีก ส าหรับ
แนวโน้มว่าค่าเงินบาทจะแขง็ค่าข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น บริษทัจะลดผลกระทบโดยการปรับ
ราคาสินคา้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณร้อยละ 1-6 แลว้แต่ประเภทของสินคา้ ซ่ึงอตัราเฉล่ียในภาพรวมจะอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 2-3 

5. นายวชัิย คมัภรีวุธ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

5.1 จากท่ีบริษทัแจง้ว่าจะมีการลงทุนสายการผลิตใหม่ อยากทราบว่าจะสามารถด าเนินการได้อย่าง
ราบร่ืนหรือไม่ และจะเกิดปัญหาในส่วนใดบา้งซ่ึงอาจท าให้ค่าใชจ่้ายเพ่ิมมากข้ึน 

 นางสาววาสนา จนัทรัช – รองกรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามว่า บริษทัลงทุนสายการผลิตใหม่
เพ่ือรองรับค าสัง่ซ้ือท่ีมีปริมาณนอ้ย ซ่ึงไม่สามารถท าการผลิตท่ีโรงงานท่ีอมตะซิต้ีได ้เน่ืองจากสายการผลิตของโรงงาน
ดงักล่าวสร้างไวเ้พ่ือผลิตสินคา้อย่างต่อเน่ือง (Continuous Production System) ซ่ึงสายการผลิตใหม่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กบัโรงงานท่ีแหลมฉบงั โดยจะใช้เคร่ือจกัรในประเทศไทย แต่จะมีความทนัสมยัมากกว่า ดงันั้นจึงเห็นว่าไม่น่าจะมี
ปัญหามาก 

5.2 โรงงานท่ีแหลมฉบงัยงัคงท าการผลิตสินคา้อยู่หรือไม่ และก าลงัการผลิตของแต่ละโรงงานเป็น
อยา่งไร 

 นางสาววาสนา จนัทรัช - รองกรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามว่า โรงงานท่ีแหลมฉบงัยงัคงท าการ
ผลิตสินคา้อยู ่โดยสินคา้กลุ่มซอสปรุงรสและน ้ าจ้ิมจะท าการผลิตท่ีโรงงานท่ีอมตะซิต้ี ส่วนสินคา้อ่ืนๆ ยงัคงผลิตท่ีโรงงาน



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) | 26 

(นางสาววาสนา  จนัทรัช) 
รองกรรมการผูจ้ดัการ

ท่ีแหลมฉบงั ส าหรับอตัราการใชก้  าลงัการผลิตของโรงงานท่ีอมตะซิต้ีในปี 2560 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 35 และในเดือน
กมุภาพนัธ์ปี 2561 อตัราการใชก้  าลงัการผลิตของโรงงานท่ีอมตะซิต้ีอยูท่ี่ร้อยละ 52 

  นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์กัดี - เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้ซกัถาม
เพ่ิมเติมวา่ ภายหลงัจากท่ียา้ยไปยงัโรงงานท่ีอมตะซิต้ี โรงงานท่ีแหลมฉบงัไดปิ้ดสายการผลิต 1 สาย ส่งผลให้ในปี 2561 
ก าลงัการผลิตสินคา้กลุ่มซอสปรุงรสและน ้าจ้ิมของโรงงานดงักล่าวจะอยูท่ี่ประมาณ 4,800 ตนั/ปี 

5.3 ในอนาคตโรงงานท่ีแหลมฉบงัจะปิดหรือไม่ หรือทั้งสองโรงงานจะผลิตสินคา้ควบคู่กนัไป 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ โรงงานท่ีแหลมฉบงัยงัคงผลิตสินคา้อยู่ 
เน่ืองจากสินคา้กลุ่มอ่ืนนอกเหนือจากกลุ่มซอสปรุงรสและน ้าจ้ิมยงัคงผลิตท่ีโรงงานท่ีแหลมฉบงั 

5.4 จากสถานการณ์สงครามซีเรีย ส่งผลกระทบต่อตลาดยโุรปของบริษทัหรือไม่ อยา่งไร 

  นายจิตติพร จนัทรัช - กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซักถามว่า ไม่มีผลกระทบกบัตลาดยุโรปของ
บริษทั 

6. นางสาวอารีย์ กองพฒัน์พาณิชย์ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใด 

ในวาระท่ี 7 จึงมีคะแนนเสียงรวมทั้งหมดเพียง 7,851,881 เสียง 

  นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย ์- ผูด้  าเนินการประชุม ตอบขอ้ซักถามว่า เน่ืองจากวาระดงักล่าวเป็นวาระ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือความโปร่งใสจึงก าหนดให้ผูมี้ส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่
ค านวณคะแนนเสียงของผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นฐานของคะแนนรวมทั้งหมด 

 ผูด้  าเนินการประชุมได้สอบถามผูถื้อหุ้นว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ซ่ึงไม่มี 
ผูถื้อหุ้นสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  

 ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 

 อน่ึง ในระหว่างด าเนินการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม จึงท าให้จ  านวนหุ้นของการลงมติใน
วาระต่างๆ มีจ านวนหุ้นมากกว่าจ านวนหุ้นขณะท่ีเร่ิมเปิดประชุม ดงันั้น จึงสรุปจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 
57 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้216,974,881 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 61.60 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 

ปิดประชุมเวลา 15.35 น. 

 

 

 
 (นายจิตติพร จนัทรัช) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 


