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 25 มิถุนายน 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น 
  บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 
  2. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน 
  3. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 
  4. ประวติัและประสบการณ์การท างานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัประจ าปี 2563 
  5. ค าช้ีแจง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น 
  6. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
  7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
  8. ขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
  9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนงัสือ 
  10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุ้น 
  11. ขอ้ปฏิบติัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือความปลอดภยัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติก าหนดให้มีการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพฯ 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยมีระเบียบวาระพร้อมดว้ย
ความเห็นของคณะกรรมการดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัที ่26 เมษายน 2562 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 บริษทัได้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และได้จดัท ารายงาน 
การประชุมส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง
บริษทั www.exoticfoodthailand.com ดว้ยแลว้ และบริษทัไม่ไดรั้บขอ้เสนอให้แกไ้ขรายงานการประชุมแต่อยา่งใด โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 1  
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 ความเห็นคณะกรรมการ 
 การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 
 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2562 ดงัปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.exoticfoodthailand.com โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ปี 2561 
1. รายไดร้วม (ลา้นบาท) 999.27 1,148.92 
2. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 121.99 221.90 
3. ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.63 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบั 
ผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2562 
 การลงมติ 
 เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการตอ้งจดัท า 
งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และจดัให้มีการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนดงักล่าว 
 ในการน้ี บริษทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผา่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ข้อมูลเปรียบเทยีบงบการเงนิ (บางส่วน) ของบริษทั 
  หน่วย : พนับาท 

 ปี 2562 ปี 2561 
สินทรัพยร์วม 933,730 991,577 
หน้ีสินรวม 132,931 266,276 
รายไดร้วม 999,272 1,148,918 
ก าไรสุทธิ 121,989 221,900 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.30 0.63 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผา่นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 

 4.1 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ดงันั้น ในปีน้ีบริษทัจึงตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมาย
เพ่ิมเติม 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็น
เงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 69,000 บาท เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ซ่ึงภายหลงัจากการจดัสรรดงักล่าว 
บริษทัจะมีส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 21,254,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 4.2 พจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลและรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด อยา่งไรกต็าม บริษทัอาจก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งต้นได้ โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 
 ในปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 121,989,024 บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา
หุ้นละ 0.105 บาท ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 รวมเป็นเงิน 44,600,261 บาท โดยจ่ายจาก
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท าให้บริษทัไม่สามารถจดัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือเสนอให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีตามก าหนดเวลาเดิมในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ได ้ดงันั้น เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการ
เล่ือนประชุมดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ใน
อัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 21 ,238,079 บาท โดยจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี  
20 เมษายน 2563 เป็นผลให้บริษทัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นจ านวนเงินปันผลรวมหุ้นละ 0.155 
บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 65,838,340 บาท 
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ตารางเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลปี 2562 กบัปี 2561 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 
1.  ก าไรสุทธิ (บาท) 121,989,024 221,899,913 
2.  จ านวนหุน้ (หุ้น) 
 2.1  จ  านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 1 (หุ้น) 
 2.2  จ  านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 2 (หุ้น) 
 2.3  จ  านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี (หุ้น) 

 
424,764,377 
424,764,377 

- 

 
353,694,665  

- 
374,843,465 

3.  รวมอตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุ้น) 
 3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 1 (บาท/หุ้น) 
 3.2  เงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 2 (บาท/หุ้น) 
 3.3  เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 
 3.4  เงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น) 

0.155 
0.105 
0.05 
- 
- 

0.87 
0.12 
- 

0.47 
0.28 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (บาท) 65,838,340 323,575,959 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 
 5.1  อตัราไม่รวมเงินปันผลพิเศษ (ร้อยละ) 
 5.2  อตัรารวมเงินปันผลพิเศษ (ร้อยละ) 

 
53.97 
53.97 

 
98.52 

145.82 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทังดจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
2562 เพ่ิมเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 2 คร้ัง จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัรา
หุ้นละ 0.155 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 65,838,340 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.97 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งน้ี บริษทัจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน ในอตัราหุ้นละ 0.105 บาท รวมเป็นเงิน 44,600,261 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็น
เงิน 21,238,079 บาท ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ี 2 น้ี เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือน
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีก าหนดไวเ้ม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีก าหนด ดงันั้นคณะกรรมการจึงไม่
เสนอจ่ายเงินปันผลเพ่ือเติมส าหรับปี 2562 อีก 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
ตามบทบญัญติัมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั  

ขอ้ 13 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งเน่ืองจากครบวาระเป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 



บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) | 5 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของทุกปี ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวน
ใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลบัเข้าเป็น
กรรมการใหม่ได ้โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน  
3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายวฒันา จนัทรัช รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสร้อยเพชร จนัทรัช กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายประกิจ  ประจนปัจจนึก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั มิไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหา เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยผา่นกระบวนการกลัน่กรอง และ
การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด นอกจากน้ี 
บริษทัไดป้ระกาศเชิญให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษทัในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 - 27 ธนัวาคม 2562 ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.exoticfoodthailand.com ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายวฒันา จนัทรัช นางสร้อยเพชร จนัทรัช และ
นายประกิจ ประจนปัจจนึก กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน  
มีคุณสมบติัเหมาะสม ทั้งดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ  
 ส าหรับกรณีบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการไดท้บทวนถึงคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระแลว้เห็นวา่ บุคคลดงักล่าวจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติั
ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัของบริษทั ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอ่ืนๆ รวมถึงขอ้มูลความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือนั้น ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

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

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง
ช้ีขาด 
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วาระที ่6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 ก าหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั 
เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั 
ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั  

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองอย่างละเอียดรอบคอบ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของบริษทั ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 
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. ค่าเบ้ียประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
10,000 

 
10,000 

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

4. โบนสัพิเศษ (บาท/ปี) 270,000 540,000 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรค่าตอบแทนอ่ืน ๆ และโบนสัพิเศษดงักล่าว และกรรมการท่ี
เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทัอีก 
 อน่ึง ในปี 2562 บริษทัไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 4,054,186 บาท 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษทั ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code)  
ท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุม 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 

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

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
(“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอผูถื้อหุ้น
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
อิสระ 
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสงักดับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัประจ าปี 2563 ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ทะเบียนเลขท่ี ปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
1.นางสาวบงกช อ ่าเสง่ียม 3684 2557-2558 
2.นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ์ 3757 - 
3.นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ 5752 - 

 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัได้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้ KPMG จดัหาผูส้อบบญัชีอ่ืนของ 
KPMG แทนได ้ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่านปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 4 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
อิสระ 
 ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ขอเสนอให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนเท่ากบั 1,500,000 
บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 
 
 



บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) | 8 

 (หน่วย : บาท) 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,500,000 1,450,000 
ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซ่ึงตอบแทนการตรวจสอบ 
การปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน 

250,000 150,000 

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

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 วาระน้ีก าหนดข้ึนเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) และ/
หรือ ให้คณะกรรมการบริษทัช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 ทั้งน้ี บริษทัก าหนดให้วนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 (Record Date) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และ
สถานท่ีจดัประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และขอให้ท่านผูถื้อหุ้นเตรียมหลักฐานท่ีต้องใช้เพ่ือเข้าร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นดังมี
รายละเอียดตามค าช้ีแจง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 5 และเพ่ือให ้
การลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น และ/หรือ  
ท่านผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ดไวแ้ล้ว ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 พร้อม
หลกัฐานการแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย โดยบริษทัจะด าเนินการ
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 

 นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมได ้และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษทัลงมติแทน ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะให้แก่
กรรมการของบริษทัดงัมีรายช่ือและขอ้มูลของกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 และส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายงั ส านกังานสาขา บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 130-132
อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัท่ี 10 กรกฏาคม 2563  

 เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา (“COVID – 19”) บริษทัมีความห่วงใยถึง
ความปลอดภยัของสุขภาพของทุกท่าน จึงสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า




