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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 
บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 24เมษายน2561 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

208 หมู่ 6ถนนท้ายบ้าน ตาํบลท้ายบ้าน อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
____________________________________ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

นายปริญญา  วิญญรัตน์  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ  ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561ประธานกลา่วแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี 
ของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุดงันี ้
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
2. นายพจน์ กองพฒุ ิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายจิรวทิย์ มาศรังสรรค์ กรรมการอิสระ 
4. ดร. นิวตั วงศ์พรหมปรีดา กรรมการอิสระ 
5. นางสาวมาลี วิญญรัตน์ กรรมการ 
6. นางพรนภา วิญญรัตน์ กรรมการ 
7. นายบณัฑิต วิญญรัตน์ กรรมการ 
8. นายธนวฒัน์ วิญญรัตน์ กรรมการ 
9. นายบญัชา วิญญรัตน์ กรรมการ 

 
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสณีุ วิญญรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายการเงินและเลขานกุารบริษัท 
2. นางยภุาพรรณ  สร้างศรีวงศ์ ผู้จดัการแผนกบญัชี 

 
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชยสอบบัญชี จาํกัด ที่เข้าร่วมประชุม 

นางศริิเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3636 
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ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชยสอบบัญชี จาํกัด ที่เข้าร่วมประชุม 
 นางสาวณฐา   จตสุทิธางกรูณ์      
   ก่อนเร่ิมการประชุม  ประธานท่ีประชุม  ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้ นทราบเก่ียวกับวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ  ตลอดจนการนบัคะแนนเสียงดงันี ้
   สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้ผู้ ถือหุ้ นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”     
“ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตล่ะระเบียบวาระได้  ในใบลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอนท่ีลงทะเบียน 
   หากผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด  ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน 
แล้วยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับคะแนน 
   การนบัคะแนน  จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระเท่านัน้   โดยจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจาก
จํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  และถือว่าคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นด้วย
ตามท่ีเสนอในระเบียบวาระนัน้ๆ 
   การนบัคะแนนกระทําโดยนางสาวณฐาจตสุิทธางกรูณ์  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี    
ภมูิไชยสอบบญัชี จํากดั  และ นางพิมพา  กรรขํา  เจ้าหน้าท่ีแผนกการเงิน  บริษัท ไทยเทพรส จํากดั (มหาชน) 
   ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 36 กําหนดว่า ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และต้องมีผู้ ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด   จงึจะครบเป็นองค์
ประชมุ 
  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีมี้ผู้ เข้าประชมุด้วยตนเอง 18 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้า
ร่วมประชมุแทน 20 ราย รวมทัง้สิน้ 38 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 296,085,239 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 
360,000,000หุ้น   คดิเป็นร้อยละ 82.25 ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 36 
  หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม  และเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี เม่ือวันที่ 21เมษายน 2560 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 โดยได้จดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญั     
ผู้ ถือหุ้น ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
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 เปล่ียนแปลงฉลากซอสมะเขือเทศ ตราภเูขาทอง   
 ในไตรมาส 1/2560 บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงฉลากซอสมะเขือเทศ  ตราภเูขาทอง ขนาด 220 
กรัม และ 660 กรัม  เพ่ือปรับภาพลกัษณ์ของสินค้าให้ดทูนัสมยัยิ่งขึน้  เน้นส่ือสารให้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
เด็กให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้   พร้อมทัง้เน้นส่ือสารจดุขายท่ีสําคญั คือ ผลิตจากมะเขือเทศพนัธุ์ดีจากต่างประเทศ
ลงบนฉลากซอสมะเขือเทศ 
 
 การลงทุนในบริษัทฯ ร่วม 
 บริษัทฯ ผลติซีอ๊ิวญ่ีปุ่ น“ตรายามาซา่”จําหน่ายให้กบั บริษัท ยามาซา่(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท
ร่วม   มียอดขายในปีท่ี 8 จํานวน 42.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.75 เม่ือเทียบ
กบั 42.02 ล้านบาท ในปี 2559  
 บริษัทฯ ผลติซอสดบิจําหน่ายให้กบั บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัทร่วม ตัง้แตไ่ตร
มาสท่ี 3/2554 มียอดขายในปีท่ี 7 จํานวน 27.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.87 
เม่ือเทียบกบั 23.38 ล้านบาท ในปี 2559 
 ท่ีประชมุรับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2560 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรวมทัง้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ดงัปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีใ้นรูปแบบ CD-ROM  สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้  
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 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี  2560 ต่ํากว่าปี 2559 เพราะเศรษฐกิจชะลอตวัในไตรมาสท่ี 
4/2560 สง่ผลให้กําไรสทุธิลดลงจากปีก่อนหน้านี ้เน่ืองจากยอดขายในประเทศลดลง โดยเฉพาะช่องทางการ
จดัจําหน่ายค้าสง่ และมีคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายเพิ่มขึน้ 
 
 

 
 

     หน่วย 
2560 

ล้านบาท 
2559 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   
รายได้จากการขาย 2,734.66 2,633.75 
รายได้อ่ืนๆ 23.59 75.69 
รวมรายได้ 2,758.25 2,709.44 
 
ต้นทนุขาย 

 
1,836.15 

 
1,739.36 

ต้นทนุในการจดัจําหน่าย 348.98 298.56 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 148.63 157.62 
รวมค่าใช้จ่าย 2,333.76 2,195.54 
 
สว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 
3.17 

 
4.02 

กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 427.65 517.93 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (82.28) (102.93) 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 345.37 415.00 
กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.96 1.15 
   
งบแสดงฐานะการเงนิ   
สนิทรัพย์รวม 2,610.40 2,658.50 
หนีส้นิรวม 285.51 265.09 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,324.89 2,393.41 
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 รายได้รวมเพิ่มขึน้จาก 2,709.44 ล้านบาท ในปี 2559  เป็น 2,758.25 ล้านบาท ในปี 2560 
 รายได้อ่ืนๆ ลดลงจาก 75.69 ล้านบาท ในปี 2559  เป็น 23.59 ในปี 2560  ลดลง 52.10 ล้าน
บาทหรือลดลงร้อยละ  68.63 
 ต้นทุนขายเพิ่มขึน้จาก1,739.36  ล้านบาท ในปี 2559 เป็น1,836.15 ล้านบาท ในปี 2560  
เพิ่มขึน้ 96.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.56  
 ต้นทุนในการจดัจําหน่ายเพิ่มขึน้จาก 298.56 ล้านบาทในปี 2559เป็น 348.98 ล้านบาท ในปี 
2560เพิ่มขึน้ 50.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.89 
   
 สรุปผลการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 345.37 ล้าน
บาท ลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559 จํานวน 69.63 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 16.78 โดย
รายละเอียดของ งบการเงินอยูใ่นรายงานประจําปี 2560ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
 
   ในระหว่างการประชมุในวาระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบ
ฉนัทะเพิ่มอีกจํานวน 1 ราย  นบัจํานวนหุ้นได้ 11,465,300 หุ้น  รวมผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 39 ราย  
นบัจํานวนหุ้นได้ 307,550,539 หุ้น  จากจํานวนหุ้นทัง้หมด  360,000,000  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 85.43 
 
   ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเตมิหรือไม ่
 

- ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดรายได้อ่ืนๆ ในปี 2560 จึงลดลงมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
ปี 2559 
ประธานฯ ขอให้นางยภุาพรรณ  สร้างศรีวงศ์  ผู้จดัการแผนกบญัชีเป็นผู้ตอบคําถาม 
นางยภุาพรรณ  สร้างศรีวงศ์  อธิบายว่า เน่ืองจากในปี 2559  มีการบนัทึกการกลบัรายการ
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของท่ีดินท่ียังไม่ได้ใช้ดําเนินงาน  เป็นรายได้อ่ืน ในงบกําไรขาดทุน
เบด็เสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  สว่นในปี 2560  ไมมี่การบนัทกึจงึทําให้ราย
อ่ืนๆ ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้านี ้  
 

   เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามแล้ว   ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
 
 



มตทิี่ปร
 
สิน้สดุ ณ
มากดงันี
 

  

 
วาระที่ 4
ปันผล 
 

การจ่าย
เห็นสมค
ให้แก่    

 
 
104.24 ซึ
 

ระชุม 
ท่ีประชมุ

ณ วนัท่ี 31 ธั
นี ้

 ผลการ
 เห็

 ไม
 งด

รว

4 พจิารณ

ประธาน
เงินปันผล ใ
ควรให้ท่ีประช
ผู้ ถือหุ้นโดยกํ

- ให้จ
ธนัว
นิตบิ

- แล
มกร
เสีย
รวม
ล้าน

 กําห
ซึง่เป็นไปตาม

มพิจารณาแล้
ธนัวาคม 256

นับคะแนนเ
ห็นด้วย 
มเ่ห็นด้วย 
ดออกเสียง 
วม  

ณาอนุมัตกิาร

นฯ เสนอให้ท่ี
ในปี 2560 บ
ชุมสามญัผู้ ถื
กําหนดรายช่ือ
จ่ายเงินปันผ
วาคม2560 ห้
บคุคล อตัราร้
ะให้จ่ายเงิน
ราคม ถึงวนัที
ยภาษีเงินได้นิ
มเงินปันผลจ่า
นบาท (สามร้

หนดจ่ายเงินปั
มนโยบายการ

ล้ว  มีมติรับร
0ซึง่ผ่านการ

เสียงในวาระ
307,549,92

          
              61
307,550,53

รจัดสรรกาํไ

ประชมุพิจาร
บริษัทฯ มีกําไ
ถือหุ้ นพิจารณ
อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิ
ผลประจําปีสํ
หุ้นละ 0.92  
ร้อยละ 20 แล
นปันผลจากกํ
ท่ี 31 ธนัวาคม
นิตบิคุคลอตัรา
ายทัง้สิน้หุ้นล
รอยหกสบิล้าน

ปันผลในวนัท่ี
รจ่ายเงินปันผ
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รองงบแสดงฐ
ตรวจสอบโด

ะที่ 3 : 
0  เสียง 1
 - เสียง     
9 เสียง 
9 เสียง 1

ไรจากผลการ

รณาการจดัส
ไรสทุธิ 345.3
ณาอนุมัติจ่าย
สทิธิรับเงินปัน
สําหรับผลกา
 บาท (เก้าสิบ
ละ 
กําไรสะสมป
ม 2559 หุ้นล
าร้อยละ 20 
ละ 1.00 บาท
นบาทถ้วน) 

ท่ี 18 พฤษภา
ผลของบริษัท

ฐานะการเงิน
ยผู้สอบบญัชี

00.00% 
    -      

 - 
00.00%     

รดาํเนินงาน

รรกําไรจากผ
7 ล้านบาท 
ยเงินปันผลจ
นผลในวนัท่ี 2
ารดําเนินงาน
บสองสตางค์)

ประจําปี สําห
ละ 0.08 บาท

ท (หนึ่งบาทถ้

คม 2561 เ
ฯ 

และงบกําไรข
ชีรับอนญุาตแ

     
 

นประจาํปี 25

ผลการดําเนิน
 หรือ 0.96 บ
จากผลการดํา
2 พฤษภาคม 
นตัง้แต่วันท่ี
์) จ่ายจากกิจ

หรับผลการด
ท (แปดสตาง

ถ้วน)รวมเงินป

เป็นการจ่ายเ ิ

ขาดทนุเบ็ดเส
แล้วด้วยคะแ

560 และการ

นงานประจําปี
บาทต่อหุ้นคณ
าเนินงานปร
 2561 ดงันี ้
 1 มกราคม
จการท่ีต้องเสี

ดําเนินงานตั
งค์) จ่ายจากกิ

ปันผลจ่ายทัง้

เงินปันผลในอ

สร็จประจําปี
แนนเสียงข้าง

รจ่ายเงนิ

ป 2560 และ 
ณะกรรมการ
ะจําปี 2560 

 ถึงวันท่ี 31 
ยภาษีเงินได้

ตัง้แต่วันท่ี 1 
กิจการท่ีต้อง

ง้สิน้ 360.00 

อตัราร้อยละ 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลตัง้แต่ปี 2558 – 2560 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2560 (ที่เสนอ) 2559  2558  

 1. กําไรสทุธิ(บาท) 345,373,017 415,001,474 391,838,334 
 2. จํานวนหุ้นสามญั 360,000,000 360,000,000 360,000,000 
 3. มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ (บาท) 1.00 1.00 1.00 
 4. กําไรตอ่หุ้น (บาท) 0.96 1.15 1.09 
 5. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 1.00 1.15 1.15 
 6. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 360,000,000 414,000,000 414,000,000 
 7. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล (%) 104.24 99.76 105.66 
 8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมน้่อยกวา่ 50% ไมน้่อยกวา่ 50% ไมน้่อยกวา่ 50% 
 9. อตัราการจ่ายเงินปันผลประจําปี 
     เปรียบเทียบกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

เป็นไปตาม 
นโยบาย 

เป็นไปตาม 
นโยบาย 

เป็นไปตาม 
นโยบาย 

10.วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 18 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2559 
 
   ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเตมิหรือไม ่
   ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

- จ่ายเงินปันผลประจําปีสําหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 หุ้นละ0.92  บาท (เก้าสิบสองสตางค์)จ่ายจากกิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
อตัราร้อยละ 20  และ 

- จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมประจําปีสําหรับผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หุ้นละ 0.08บาท (แปดสตางค์) จ่ายจากกิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้
นิตบิคุคลอตัราร้อยละ 20 

 
 



 
(สามร้อย
อตัรา    ้
 

  

 
วาระที่ 5
วาระ 
 

เพ่ือให้เป็
ตามกําห
นายบณั
กรรมกา
วาระนี ้ จ
 
พระราชบ
สามญัป
ตรงเป็นส
เลือกตัง้
ทะเบียน
ตําแหนง่
 
 
 
 

รวมเงิน
ยหกสิบล้านบ
ร้อยละ 104.2

 ผลการ
 เห็

 ไม
 งด

รว

5 พจิารณ

ประธาน
ป็นไปตามหลั
หนดวาระใน

ณฑิต วิญญรัต
รผู้ มีส่วนได้เสี
จนกวา่การป

ประธา
บญัญตัิมหาช
ระจําปีทกุครั ้
สามสว่นไม่ได
ให้เข้ารับตํา
นแปรสภาพเป็
งนานท่ีสดุนัน้

ในการป
1.  นายป
2   นางส
3.  นายบ

นปันผลจ่ายทัง้
บาทถ้วน) กํ
24 ซึง่เป็นไป

นับคะแนนเ
ห็นด้วย 
มเ่ห็นด้วย 
ดออกเสียง 
วม  

ณาแต่งตัง้กร

นฯแจ้งต่อท่ีป
ลกัการกํากบั
นครัง้นีจํ้านว
ตน์ ออกจา
สียและประธ
ระชมุวาระนีจ้
นฯชีแ้จงให้
ชนจํากดั พ.ศ
รัง้ให้กรรมกา
ด้  ก็ให้ออกโด
แหน่งอีกก็ได้
ป็นบริษัทมหา
นเป็นผู้ออกจา
ประขมุครัง้นีมี้
ปริญญา 
สาวมาลี 
บณัฑิต 

ัง้สิน้หุ้นละ 1
าหนดจ่ายเงิ
ตามนโยบาย

เสียงในวาระ
307,549,92

      
              61
307,550,53

รรมการแทน

ประชุมว่า เพ่ือ
ดแูลกิจการที
วน 3 ท่าน คื
ากห้องประชมุ
านฯ ได้มอบห
จ้ะเสร็จสิน้ 
ห้ ท่ีประชุมท
ศ.2535  แล
รออกจากตํา
ดยจํานวนใก
ด้กรรมการท่ีจ
าชนให้จบัสล
ากตําแหน่ง” 
มีกรรมการท่ีจ
วิญญรัตน์ 
วิญญรัตน์ 
วิญญรัตน์ 
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.00 บาท (หนึ
นปันผลในวนั
ยการจ่ายเงินป

ะที่ 4 : 
0  เสียง 1
 - เสียง    
9 เสียง 
9 เสียง 1

นกรรมการที่

อความโปร่งใ
ท่ีดี ประธานฯ
คือ นายปริญ
มก่อน  จนกว
หมายให้ นาย

ราบว่า  เ พ่ือ
ละตามข้อบงั
แหน่ง 1 ใน
ล้ท่ีสดุกบัสว่น
จะต้องออกจ
ลากกนัว่าผู้ ใด

จะต้องออกจา
ตําแหนง่
ตําแหนง่
ตําแหนง่

นึ่งบาทถ้วน) 
นท่ี 18 พฤษภ
ปันผลของบริ

00.00% 
-      

 - 
00.00%     

ครบกาํหนด

ใสในการพิจ
ฯ ขอเชิญกรร
ญญา วิญญ
ว่าการพิจารณ
ยพจน์  กองพ

อให้เป็นไปต
คบัของบริษัท
น 3 เป็นอตัร
น 1 ใน 3 กรร
จากตําแหน่ง
ดจะออก ส่วน

ากตําแหนง่ตา
ง กรรมการ
ง กรรมการ
ง กรรมการ

 รวมเป็นเงิน
ภาคม 2561 
ษัทฯ 

     
 

ดออกจากตาํ

ารณาลงคะแ
มการท่ีครบกํ
รัตน์ นางสา
ณาวาระนีจ้ะ
พฒุิ ทําหน้าที

ตามนัยสําค
ทข้อท่ี 16 กํา
า ถ้าจํานวนก
รมการผู้ออก
ในปีแรก 
นปีหลงัๆต่อไป

ามวาระจํานว
ร 
ร 
ร 

นทัง้สิน้ 360.0
เป็นการจ่ายเ

าแหน่งตามก

แนนเสียงของ
กําหนดออกจ
าวมาลี วิญญ
ะเรียบร้อย เนื
ท่ีเป็นประธาน

คัญของมาต
าหนดว่า “ ใน
กรรมการท่ีจะ
จากตําแหน่ง
และปีท่ีสอง
ป ให้กรรมกา

วน 3 ทา่น คือ

00 ล้านบาท 
เงินปันผลใน

กาํหนด

งวาระนีแ้ละ
จากตําแหน่ง
ญรัตน์ และ 
น่ืองจากเป็น
นท่ีประชมุใน

ตรา71 แห่ง
นการประชมุ
ะแบง่ออกให้
งตามข้อนีจ้ะ
ภายหลงัจด
ารคนท่ีอยู่ใน

อ 

 

 

            



 

มีความรู้
อย่างดีต
กรรมกา
เสนอช่ือ
 
 
 
 
สว่นได้เสี
ไมข่อออ
มตทิี่ปร
 
ตามกําห
วิญญรัต
 

  

 

เน่ืองจา
รู้ความสามาร
ตลอดมาคณ
รท่ีออกจากต
ปรากฏตามเอ

ประธาน
เม่ือไมมี่

อนึ่ง นา
สียในบริษัทฯ
กเสียงในวาร
ระชุม 

ท่ีประชมุ
หนดวาระจําน
ตน์ กลบัเข้าดํา

 ผลการ
1. นาย
 เห็

 ไม
 งด

รว

2. นาง
 เห็

 ไม
 งด
 รว
 

ากกรรมการทั ้
รถท่ีจะช่วยพั
ะกรรมการจึ
ตําแหน่งกลบั
อกสารท่ีจดัส
นสอบถามท่ีป
มีผู้ ถือหุ้นท่าน

ายปริญญา  ิ
  ถือหุ้น จําน
ระนี ้  และมีผู้

มให้การลงคะ
นวน 3 ท่าน 
ารงตําแหน่งก

นับคะแนนเ
ยปริญญา  
ห็นด้วย 
มเ่ห็นด้วย 
ดออกเสียง   
วม  

สาวมาลี วิ
ห็นด้วย 
มเ่ห็นด้วย 
ดออกเสียง 
วม         

ัง้ 3 ท่านมีคณุ
พฒันาบริษัทฯ
งเสนอให้ท่ีป
บเข้าดํารงตํา
สง่ให้ผู้ ถือหุ้นแ
ประชมุวา่  มีผู้
นใดมีคําถามเพ

วิญญรัตน์   
นวน 119,158
ผู้ ถือหุ้นงดออก

ะแนนเป็นราย
 คือ นายปริญ
กรรมการอีกว

เสียงในวาระ
 วิญญรัตน
188,391,34

       
 119,159,19
307,550,53

วญิญรัตน์ 
293,545,40

14,005,13
 307,550,53
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ณสมบตัิครบ
ฯ ได้ ตลอดจ
ประชุมสามญั
แหน่งกรรมก
แล้ว 
ผู้ ถือหุ้นท่านใด
พิ่มเตมิ  จงึข

นางสาวมาลี
,580 หุ้น, 14
กเสียง 619 หุ้

ยบคุคล  และ
ญญา วิญญรั
วาระหนึง่ดงันี ้

ะที่ 5 : 
น์ ตาํแหน่ง
0 เสียง 1
 - เสียง    
9 เสียง 
9 เสียง 1

 ตาํแหน่ง
0  เสียง 1
- เสียง     
9 เสียง 
9 เสียง 1

บถ้วนตามพระ
จนได้ปฏิบตัิง
ญผู้ ถือหุ้นประ
การอีกวาระห

ดต้องการซกัถ
อให้ท่ีประชมุ

ลี  วิญญรัตน์ 
4,004,520 หุ้น
หุ้น 

ะมีมติเสียงข้า
รัตน์  นาง
นี ้

ง  กรรมกา
00.00% 

-      
 - 

00.00% 

ง  กรรมกา
00.00% 

      -      
- 

00.00%     

ะราชบญัญตัิ
านในตําแหน
ะจําปี 2561 
หนึ่ง โดยประ

ถามเพิ่มเตมิห
มลงคะแนนเสี

์  และนายบณั
น และ 26,42

างมากให้กรร
สาวมาลี วิญ

าร 

     
 

าร 

     
 

บริษัทมหาชน
น่งหน้าท่ีกรรม

เพ่ือพิจา
วตัิของบุคคล

หรือไม ่ 
สียงในวาระนี ้

ณฑิต วิญญรั
27,020 หุ้น ต

มการท่ีออกจ
ญญรัตน์ และ

นจํากดั และ
มการได้เป็น
รณาแต่งตัง้
ลท่ีได้รับการ

 ้

รัตน์ เป็นผู้ มี
ามลําดบั จึง

จากตําแหน่ง
นายบณัฑิต 

 

     



วาระที่ 6
 
และกรร
กรรมกา
ตําแหน่ง
คณะกรร
อิสระ  แ
 
 
 
มตทิี่ปร
 
ศริิรังษี ด้
 

  

3. นาย
 เห็

 ไม
 งด

รว
 

6 พจิารณ
ประธาน

รมการตรวจส
รอิสระ แทนพ
งกรรมการอิส
รมการ จึงเห็
ทนพลเรือโทท

ประธาน
เม่ือไมมี่

ระชุม 
ท่ีประชุม

ด้วยคะแนนเสี

 ผลการ
 เห็

 ไม
 งด
 รว
 
 

ยบณัฑติ  วิ
ห็นด้วย 
มเ่ห็นด้วย 
ดออกเสียง 
วม  

ณาแต่งตัง้กรร
นฯ แจ้งต่อท่ีป
สอบ คณะก
พลเรือโททนง
สระ เน่ืองจาก
นสมควรเสน
ทนง  ศริิรังษี 
นสอบถามท่ีป
มีผู้ ถือหุ้นท่าน

มมีมติให้ ดร.
สียงข้างมากดั

นับคะแนนเ
ห็นด้วย 
มเ่ห็นด้วย 
ดออกเสียง   
วม         

วญิญรัตน์ 
281,122,90

  26,427,63
307,550,53

รมการอสิระ
ประชุมว่าพล
รรมการจึงไ
ง  ศิริรังษี โดย
กเป็นผู้ มีความ
นอท่ีประชุมส
   
ประชมุวา่  มีผู้
นใดมีคําถามเพ

นิวตั วงศ์พรห
ดงันี ้

เสียงในวาระ
307,549,92

               61
 307,550,53
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 ตาํแหน่ง
0  เสียง 1
- เสียง     
9 เสียง 
9 เสียง 1

ะแทนกรรมก
ลเรือโททนง  
ด้คัดเลือกบุ
ยคณะกรรมก
มรู้ ความสาม
ามญัผู้ ถือหุ้น

ผู้ ถือหุ้นท่านใ
พิ่มเตมิ จงึขอ

หมปรีดา เข้า

ะที่ 6 : 
0 เสียง 1
- เสียง     
9 เสียง 
9    เสียง 1

ง  กรรมกา
00.00% 

       -      
 - 

00.00%     

การอสิระที่ล
ศิริรังษี  ได้ขอ
คคลท่ีมีคุณ
การได้เสนอช่ือ
มารถ และมีป
น แต่งตัง้ ดร.

ดต้องการซกั
อให้ท่ีประชมุล

าดํารงตําแหน

00.00% 
       -      

 - 
00.00% 

าร 

    
 

ลาออก 
อลาออกจาก
สมบัติเหมา
อ ดร.นิวตั  ว
ประสบการณ์
.นิวตั วงศ์พร

ถามเพิ่มเตมิห
ลงคะแนนเสีย

น่ง กรรมการ

  
 

 
กตําแหน่งกรร
ะสม เพ่ือดํา
งศ์พรหมปรีด
์ท่ีเป็นประโยช
รหมปรีดา  เป็

หรือไม ่ 
ยงในวาระนี ้

อิสระ แทนพ

รมการอิสระ 
ารงตําแหน่ง
ดา  เข้าดํารง
ชน์ตอ่บริษัท 
ป็นกรรมการ

ลเรือโททนง 
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วาระที่ 7  พจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2561  
  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี2561ทัง้หมด 9 ท่าน เป็นจํานวน
เงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (ส่ีล้านห้าแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี2559และเสนอให้จ่าย
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 3 ท่าน เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (ส่ีแสนหกหม่ืนสอง
พนับาทถ้วน) เท่ากบัปี 2559 เน่ืองจากนายปริญญา  วิญญรัตน์,  นายบณัฑิต  วิญญรัตน์, นางพรนภา 
วิญญรัตน์, นางสาวมาลี วิญญรัตน์,  นายธนวฒัน์  วิญญรัตน์ และนายบญัชา  วิญญรัตน์ เป็นกรรมการท่ีมี
สว่นได้เสียถือหุ้นในบริษัทฯจํานวน 119,158,580 หุ้น, 26,427,020 หุ้น, 16,958,570 หุ้น, 14,004,520 หุ้น, 
25,709,000 หุ้นและ 27,632,000 หุ้น  ตามลําดบั  นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 229,889,690 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนีแ้ละมีผู้ งดออกเสียง 619 หุ้น  ดงันัน้ ในวาระนีจ้ึงมีผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนบัรวม
จํานวนหุ้นได้ 77,660,230 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 307,550,539 หุ้น 
 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 – 2561 
ช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 2561 (ที่เสนอ) 2560 2559 

  1. นายปริญญา  วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร 1,155,000.00 1,155,000.00 1,155,000.00 
  2. นางพรนภา    วิญญรัตน์  กรรมการ 525,000.00 525,000.00 525,000.00 
  3. นางสาวมาลี   วิญญรัตน์  กรรมการ 525,000.00 525,000.00 525,000.00 
  4. นายบณัฑิต    วิญญรัตน์   กรรมการ 525,000.00 525,000.00 525,000.00 
  5. นายธนวฒัน์   วิญญรัตน์ กรรมการ 315,000.00 315,000.00 315,000.00 
  6. นายบญัชา     วิญญรัตน์   กรรมการ 315,000.00 315,000.00 315,000.00 
  7. ผศ. รวีวลัย์     ภิยโยพนากลุ - - - 420,000.00 
  8.พลเรือโททนง  ศริิรังษี - - 388,500.00 367,500.00 
  9. นายพจน์       กองพฒิุ   กรรมการอิสระ 385,000.00 388,500.00 367,500.00 
 10. นายจิรวิทย์   มาศรังสรรค์ กรรมการอิสระ 385,000.00 378,000.00 - 
 11. ดร. นิวตั วงศ์พรหมปรีดา กรรมการอิสระ 385,000.00 - - 

                 รวม 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) - - 215,000.00 

 เพิ่มขึน้ (ลดลง)  ร้อยละ - - 5 
 



4

 

ช่ือกรรมก
1. ผศ.รวีวลั
2. พลเรือโท
3. นายพจน์
4. นายจิรวทิ
5. ดร.นิวตั ว

 
มตทิี่ปร
 
จํานวนเงิ
จ่ายคา่ต
ถ้วน) เท่
 
 

  
วาระที่ 8
 
แห่งพระ
แต่งตัง้ผ
คณะกรร
บญัชี จํา
บญัชีดงันี
 
 

ข
การตรวจสอ
ย์ ภิยโยพนากุ
ทนง  ศริิรังษี 
น์       กองพฒิุ 
ทย์ มาศรังสรร
วงศ์พรหมปรีด

ระชุม 
ท่ีประชมุ

งินไม่เกิน 4,5
ตอบแทนแก่ค
ากบัปี 2560 

ผลการ
 เห็

 ไม
 งด

รว
  

8 พจิารณ
ประธาน

ะราชบญัญตับิ
ผู้ สอบบัญชี
รมการตรวจส
ากดั เป็นสํานั
นี ้

ข้อมูลเปรียบ
บ 
กลุ 

 ประ

รค์ ก
ดา ก

 

มพิจารณาแล้
515,000.00 
ณะกรรมการ
 ด้วยคะแนนเ

นับคะแนนเ
ห็นด้วย 
มเ่ห็นด้วย 
ดออกเสียง  
วม         

ณาแต่งตัง้ผู้ต
นฯ แถลงต่อที
บริษัทมหาชน
และกําหนด
สอบเห็นสมค
นกังานสอบบญั

บเทยีบค่าตอบ
ตาํแหน่ง

- 
- 

ะธานกรรมการต

กรรมการตรวจ
กรรมการตรวจ
                 

ว  มีมตอินมุตัิ
บาท (ส่ีล้าน
รตรวจสอบ เป็
เสียงข้างมาก

เสียงในวาระ
  77,660,23

          
 229,890,30
 307,550,53

ตรวจสอบบัญ
ท่ีประชมุว่า  
นจํากดั พ.ศ. 2
ดค่าตอบแท
ควรให้เสนอต
ญชีของบริษัท
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บแทนกรรมก
ง 2

ตรวจสอบ 

จสอบ 
จสอบ 
  รวม 

ตัใิห้จ่ายคา่ต
ห้าแสนหนึ่งห
ป็นจํานวนเงิน
กดงันี ้

ะที่ 7 : 
0  เสียง 1
 - เสียง    
9 เสียง 
9 เสียง 1

ญชีและกาํห
เพ่ือให้เป็นไป
2535 และตา
ทน  คณะกรร
ต่อท่ีประชุมผู้
ทฯ ประจําปี 2

การตรวจสอ
2561 (ที่เสนอ

- 
33,000.0

198,000.0
132,000.0

99,000.0
462,000.0

อบแทนคณะ
หม่ืนห้าพนับา
นไมเ่กิน 462,

00.00% 
-      

 - 
00.00%     

หนดค่าสอบบ
ปตามนยัสําคั
ามข้อบงัคบัขอ
รมการบริษั
ถือหุ้น เพ่ือคั
2561และเสน

บปี 2559 - 2
อ)  2560

66,00
00 132,00
00 132,00
00 132,00
00 - 
00 462,00

ะกรรมการบริษ
าทถ้วน) เท่า
000 บาท (ส่ี

     
 

บัญชีประจาํ ี
คญัของมาตร
องบริษัทข้อ 4
ทฯ  เห็นชอบ
ดัเลือกบริษัท
นอตอ่ท่ีประชมุ

2561 
0 25
0.00 198
0.00 132
0.00 132
0.00 

0.00 462

ษัทฯ ประจําปี
ากบัปี 2560 
แสนหกหม่ืน

ปี 2561  
รา 120 และ
40 ซึง่กําหนด
บตามข้อพิจ
ท เคพีเอ็มจี ภ
มแตง่ตัง้บคุค

559 
,000.00 
,000.00 
,000.00 
- 
- 
,000.00 

ปี 2561 เป็น
และมีมติให้

นสองพนับาท

ะมาตรา 121 
ดให้ท่ีประชมุ
จารณาของ
ภมูิไชย สอบ
คลเป็นผู้สอบ
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 1.นางศริิเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3636 หรือ 
 2.นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ 

3. นางวิไล บรูณกิตตโิสภณ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3920  
 เน่ืองจากมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการสอบบญัชี
ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของ           
สํานกังานสอบบญัชีและบริการท่ีให้กบับริษัทฯ  ซึง่รวมถึงการให้คําปรึกษาการชีแ้จงมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ใหม ่และการให้ขา่วสารข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเป็นปัจจบุนั 
 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,250,000 
บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพิ่มขึน้จากปี 2560 จํานวน 150,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
13.64 ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอจํานวน 3 ท่านดงักลา่ว ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตรวจสอบบัญชีปี 2559 -2561 
รายละเอียด 2561 (ที่เสนอ) 2560 2559 

คา่ตรวจสอบบญัชี (บาท) 1,250,000.00 1,100,000.00 950,000.00 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน  (บาท) 150,000.00 150,000.00 170,000.00 

เพิ่มขึน้ (ร้อยละ) 13.64 15.79 21.79 

 
 หมายเหตุ: ตามประกาศคณะกรรมการกลต.กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ
หมนุเวียนของผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีรายเดิมได้เม่ือพ้น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีตดิตอ่กนั 
 
      ข้อมูลผู้ตรวจสอบบัญชี 

ช่ือผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
นายศกัดา  เกาทณัฑ์ทอง 4628 2553 –2557 
นางศริิเพ็ญ  สขุเจริญยิ่งยง 3636 2558 – ปัจจบุนั 
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- ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในอนาคตบริษัทฯ มีแนวโน้มในการเพิ่มยอดขายอย่างไรบ้าง
และสาํหรับตลาดต่างประเทศจะมุ่งไปในทศิทางใด 
นายธนวฒัน์  วิญญรัตน์   ให้คําตอบว่าในระยะ 2 ปีท่ีผ่านมานี ้  สภาพการตลาดมีการ
แข่งขนัท่ีค่อนข้างสงูและรุนแรงพอสมควรจะเห็นได้ว่ามีบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ี
สงูขึน้   ฉะนัน้เป้าหมายใน 2-3 ปีข้างหน้านี ้ จะเน้นการขายในกลุม่ประเทศเพ่ือนบ้านของ
เราในอาเซียน (AEC) เพ่ือให้ยอดขายเติบโตไปในทิศทางท่ีดีขึน้ ด้วยปัจจยัท่ีเอือ้ประโยชน์ 
หลายประการเช่นประชากร  การคมนาคมขนสง่  เป็นไปในทิศทางท่ีเอือ้ประโยชน์สําหรับเรา
ตลอดจนการปรับปรุงด้านแพคเก็จจิง้ให้ทนัสมยัขึน้   

 
- ผู้ถือหุ้นสนใจสอบถามถงึ ซีอิว๊ญ่ีปุ่น ตรายามาซ่า (Yamasa Brand)เป็น OEM 

หรือไม่ 
นายธนวฒัน์  วิญญรัตน์ อธิบายว่า  ในสว่นของสินค้า ตรา ยามาซา่ บมจ. ไทยเทพรส เป็น 
joint venture กบั บริษัทยามาซ่า (ประเทศไทย) จํากดัเฉพาะในส่วนของการขาย แต่โดย
จริงๆ แล้วเราเป็นผู้ผลติสนิค้า OEMให้ product ของ Yamasa 
 

- ผู้ถือหุ้นสอบถามถงึผลตอบรับของสินค้า OEM ตรายามาซ่า  และซอสหอยนางรม 
ตราอีซ่ี   ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง 
นายธนวฒัน์  วิญญรัตน์  อธิบายว่า  ในช่วงแรกๆ  สินค้า OEM ตรา ยามาซ่า มียอดขาย
เติบโตค่อนข้างมาก  แต่ใน 2 ปีท่ีผ่านมา  จากการค้าเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ  และ 
AEC   ทําให้บริษัทฯ มีคู่แข่งท่ีมีการผลิตสินค้าลกัษณะเดียวกนั เช่น สิงคโปร์  ได้ผลกัดนั
สนิค้าเข้ามาขายในโรงงานอตุสาหกรรมในบ้านเรา  จงึทําให้เกิดการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 
 สว่นซอสหอยนางรม ตราอีซี่  ผลติภณัฑ์ใหม ่ท่ีเร่ิมออกจําหน่ายในไตรมาสแรกของปี
2560 ผลตอบรับเร่ิมดีขึน้เร่ือยๆ ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 เน่ืองจากผลิตขึน้เพ่ือเข้าไปทดแทน
สนิค้าราคาถกู ตรงกบัความต้องการของตลาด และร้านอาหารขนาดเลก็ 
 

- ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงขนาดบรรจุซอสหอยนางรม ตราอีซ่ี  พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า  
ถ้ามีการเติบโตที่ดี ควรเพิ่มขนาดบรรจุเป็นขนาดแกลลอนด้วยพร้อมกล่าวให้
กาํลังใจคณะกรรมการให้มีกาํลังใจในการดาํเนินธุรกิจต่อไป 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่ีให้ข้อเสนอแนะ  และจะนําไปพิจารณาตอ่ไป 
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 ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามเพิ่มเตมิหรือไม ่ เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นมีข้อ
ซกัถามเพิม่เตมิแล้วประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีให้เกียรตมิาร่วมประชมุในวนันี ้ พร้อมทัง้
ขอบคณุทกุทา่นท่ีให้การสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา  และกลา่วปิดการประชมุเวลา 
14.55น. 
 
 
      ลงช่ือ_________________________ประธานท่ีประชมุ 

( นายปริญญา วิญญรัตน์ ) 
 

ลงช่ือ___________________________เลขานกุารท่ีประชมุ 
( นางสาวสณีุ  วิญญรัตน์ ) 

 
 
 
 
 
 
 


