
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
เวลาและสถานที่  ประชุมวันพฤหัสฯท่ี 30 เมษายน 2552 เริ่มประชุม เวลา 10.05 น.  ณ ห้องมณเฑียรทิพย์  
                           โรงแรมมณเฑียร เลขท่ี 54 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โดยมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการ 10 ท่าน คือ  

1.  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์        ประธานกรรมการ 
2.  นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์     กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
3.  นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ              กรรมการบริหาร  
4.  นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์          กรรมการบริหาร, ผช.กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด    
                                                           และเลขานุการบริษัทฯ 
5.  นายชิเกโตะ  ทามาโอกิ               กรรมการ 
6.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์            กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.  นายอ านวย  ยศสุข                      กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา 
8.  นายอ าพล  รวยฟูพันธ์                กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

รายช่ือกรรมการ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ 

1. นายหลาน  มู่  ชิว                        กรรมการ ( กรรมการต่างด้าว มีถิ่นพ านักในต่างประเทศ ) 
2. นายลู่  ทัง  เจิน                            กรรมการ ( กรรมการต่างด้าว มีถิ่นพ านักในต่างประเทศ ) 

ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชุมฯ 

1. นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์     ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
2. นายศักดา  พิมเมือง                     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท าหน้าท่ี ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 

3. นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์         ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท าหน้าท่ี ผู้ด าเนินการประชุมฯ 

4. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก    ผู้สอบบัญชี 
5. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย                                                                                                                                     

องค์ประชุม  ผู้ด าเนินการประชุมแถลงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากในปีน้ีนายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ 
ประธานกรรมการ ครบก าหนดออกตามวาระ จึงไม่ประสงค์เป็นประธานในท่ีประชุม และขอให้ท่ีประชุม
มีมติเลือก นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ ผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานท่ีประชุมฯ 

มติ  ท่ีประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เลือกนายประภาส 

พลพิพัฒนพงศ์ ผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมฯ              



การลงมติ    หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง   การลงมติในวาระปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   และการลงมติในวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วันน้ีมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม  53 ท่าน นับจ านวนหุ้นได้ 246,243,510 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 71.07  มากกว่า 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 346,496,592 / 3  = 
115,498,864 หุ้น)    ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอให้ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมฯ 

ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์  เป็นผู้ด าเนินการประชุมฯ 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งว่า ตามท่ีได้มีหนังสือเชิญประชุมฯไปน้ัน มีการก าหนดระเบียบวาระการประชุม
ยังไม่สอดคล้องกับเรื่องท่ีจะต้องพิจารณา จึงขอมติท่ีประชุมฯให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระการประชุม 
เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีต้องพิจารณาดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี   7  เดิม     เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระเป็นวาระท่ี 11 
ระเบียบวาระท่ี   8  เดิม    เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระเป็นวาระท่ี   7 
ระเบียบวาระท่ี   9  เดิม    เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระเป็นวาระท่ี   8 
ระเบียบวาระท่ี 10  เดิม    เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระเป็นวาระท่ี   9 
ระเบียบวาระท่ี 11  เดิม    เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระเป็นวาระท่ี 10 
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติ 
มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
อนุมัติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระการประชุมตามท่ีนายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์  ท่ีปรึกษากฎหมายแถลง
ดังกล่าวข้างต้น  จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

วาระที่หนึ่ง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2551 
                     ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2551  
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2551 ตามท่ีได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาละมีมต ิ
 มติ                ท่ีประชุมฯไดพ้ิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นในหอ้งประชุมซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไข  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2551  และมีมติออกเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                     เหน็ดว้ย                      246,243,510                เสียง 
                     ไม่เหน็ดว้ย                             ไม่ม ี                เสียง 
                     งดออกเสียง                            ไม่ม ี                เสียง                       
 

       



วาระที่สอง    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 

                      ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชุมว่า ผลการด าเนินงานในปี 2551 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย 
ประมาณ 25,670 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 3,820 ตัน  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้ท้ังสิ้น 1,292 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 219 ล้านบาท  และมีก าไรสุทธิ 142.3 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
จ านวน 42.4 ล้านบาท  ก าไรที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึ้น,  ราคาขายถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ปี 2550 ท่ี 34.47 บาท/
เหรียญฯ   ขณะท่ีในปี 2551 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย อยู่ท่ี 33.12 บาท/เหรียญฯ 
ผู้ถือหุ้นซักถาม   
ผู้ถือหุ้น       เหตุใดค่าใช้จา่ยในการขายจึงสูงขึน้มาก 
บริษัทฯ       บริษัทฯมีปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายขาย เป็นค่าใช้จ่ายท่ีแปรผันไปตามยอดขาย    
                    ดงัน้ัน  บริษัทฯจงึมีค่าใช้จา่ยขายท่ีเป็นค่าระวาง  ค่าขนส่ง  ท่ีสูงขึน้ 

ผู้ถือหุ้น       ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีผลขาดทุน  เหตุใดงบการเงินรวม จึงมีก าไร 
บริษัทฯ       เน่ืองจากผลขาดทุนของผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าเพียงเล็กน้อย  ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์แช่แข็ง 
                   มีผลก าไรสูงมาก   ดังน้ัน งบการเงินรวมจึงมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นก าไร  
ผู้ถือหุ้น      เงินลงทุนช่ัวคราวสูงขึ้น  บริษัทฯน าเงินไปลงทุนอะไรบ้าง 
บริษัทฯ      เงินลงทุนช่ัวคราวท่ีสูงขึ้น เป็นการน าเงินไปฝากประเภทฝากประจ า  บริษัทฯไม่ได้น าเงินไป 

                   ลงทุนดา้นอ่ืนๆ 

ผู้ถือหุ้น      ขอทราบเหตผุลในการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และขอ้ดขี้อเสียของการจ่ายหุ้นปันผล 

บริษัทฯ      บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลที่สม่ าเสมอ  ผลประกอบการปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี  
                   2550 พอสมควร  ซึ่งสามารถจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นได้ ในปี 2550 บริษัทฯจ่ายปันผล 0.30 บาทต่อ 
                   หุ้น  ดงัน้ัน ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลเท่ากับปี 2550 และจ่าย 
                   เป็นหุ้นปันผลใหก้ับผู้ถือหุ้นอีกส่วนหน่ึง   ข้อดขี้อเสียของการจ่ายหุ้นปันผล คือท าให้ 
                   บริษัทฯยงัคงมีเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมนุเวียน  และการจ่ายหุ้นปันผล ท าใหหุ้้นท่ีซื้อขายใน 

                   ตลาดหลักทรัพย์มีมากขึ้น ท าใหเ้กิดสภาพคล่องมากขึน้ และผู้ถือหุ้นสามารถน าหุ้นท่ีไดร้ับ 
                   เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได ้  
ผู้ถือหุ้น      บริษัทฯควรจัดท า Slide และควรเพิ่มรูปผลิตภัณฑ์ในรายงานประจ าปี 

บริษัทฯ      บริษัทฯรับไว้พิจารณา 
ผู้ถือหุ้น     บริษัทฯมีโรงงานท่ีเชียงใหม่ และส่งออกทางเรือเป็นหลัก เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะส่งออกทาง 
                  อากาศเป็นอีกทางเลือกหน่ึง          
 

                            



บริษัทฯ    ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็น Mass Products  มีมูลค่าไม่มาก ไม่เหมาะท่ีจะจัดส่งทางอากาศ 
                 เพราะจะท าใหส้ินค้ามีราคาแพงเกินไป  ลูกค้าไม่สามารถรับได ้
ผู้ถือหุ้น    เครื่องจักรมีก าลังการผลิตสูงสุด 27,000 ตัน  บริษัทฯท าได้ 25,000 ตัน ในอนาคตบริษัทฯมีแผน 

                 อย่างไรท่ีจะขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในอีก 5 - 10 ปี ข้างหน้า  และปริมาณการ 
                 ผลิตท่ีเพิ่มขึน้ บริษัทฯมีแผนท่ีจะขยายตลาดอย่างไร 
บริษัทฯ     บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณา  แต่จากปัญหาทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท าให้มีผลกระทบต่อ 
                  เศรษฐกิจท่ัวโลก  บริษัทฯจงึชลอโครงการไว้ก่อน   การขอรับการส่งเสริมการลงทุน สามารถ 
                  ท าได ้2 ลักษณะ คือ ขยายก าลังการผลิตให้มากขึ้น  หรืออีกทางหน่ึงคือการย้ายการผลิตไปยัง 
                  โครงการใหม ่   ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 30 % เช่นเดียวกัน 

ผู้ถือหุ้น     บริษัทฯมีพื้นท่ีเพาะปลูกครอบคลุมใน 14 จังหวัดภาคเหนือ  มีแนวทางไหมท่ีจะขยายพื้นท่ี 

                  เพาะปลูกไปในภาคอ่ืน 

บริษัทฯ      บริษัทฯได้ท าแล้ว ซึ่งขณะน้ีได้ขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกลงมาถึงภาคเหนือตอนล่าง   แต่จาก 
                   การท่ีผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯต้องรักษาความสด  และดว้ยระยะทางการขนส่งจากแหล่งเพาะ 
                   ปลูกไปยังโรงงานท่ีเชียงใหมไ่กลเกินไป บริษัทฯจงึไม่สามารถปลูกในพื้นท่ีหา่งไกลมาก ๆได ้   
                   แต่ถ้าบริษัทฯแก้ปัญหาดว้ยการตั้งโรงงานใกล้ๆ กรุงเทพ ก็จะมีปัญหาตามมาเรื่องค่าแรงงาน 
                   แพง เน่ืองจากยิง่ใกล้กรุงเทพมากเท่าไร ค่าแรงงานก็จะยิง่แพงมากขึน้ ดงัน้ัน การตั้งโรงงาน 

                   ในภาคเหนือ ก็ยังมีความเหมาะสม ท้ังในเรื่องอุณหภูมิ และฤดกูาลท่ีจะเพาะปลูก 
ผู้ถือหุ้น      ปัจจัยเสี่ยงด้านเกษตรกร  เป็นไปได้ไหมที่เกษตรกรจะหันไปปลูกพืชให้กับรายอ่ืน 

บริษัทฯ     เกษตรกรท่ีหันไปปลูกให้กับรายอ่ืนก็มีบ้าง  แต่อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯเป็นผู้ผลิตรายแรก และ 
                  มีสัดส่วนในธุรกิจน้ีถึง 70 %  บริษัทฯต้องพยายามรักษาสัดส่วนน้ีไว้โดยอาศัยความน่าเช่ือ 
                  ถือ ความผูกพันธ์ุท่ีมีต่อกันมายาวนาน ตลอดจนการเป็นบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลัก 
                  ทรัพย์ฯ และใช้มาตรการจูงใจหลายๆด้าน เช่นการพาตวัแทนกลุม่ไปทัศนาจร  และอ่ืน  ๆ    
ผู้ถือหุ้น     ในปี 2552 ท่ีบริษัทฯคาดว่าจะส่งออกได้ 25,000 ตัน และคาดการณ์ว่าผลการด าเนินงานจะต่ า 
                  กว่าปี 2551 พอสมควร และปัญหาเรื่องสภาวะอากาศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยตรง  
                  บริษัทฯมีวธีิแก้ปัญหาอย่างไร 
บริษัทฯ     การท่ีสภาวะอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผลผลิตท่ีได้ Yield อาจลดต่ าลงบ้าง แต่ 
                  บริษัทฯไมไ่ดร้ับผลกระทบมากนัก  อย่างไรก็ตาม จากปัญหาทางเศรษฐกิจของโลกในขณะน้ี  
                  บริษัทฯต้ังเป้าหมายการส่งออกไว้ท่ี 25,000 ตัน ซึ่งเป็นเป้าหมายในลักษณะ Conservative   

 

 

 



วาระที่สาม    พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
                      ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบดลุและงบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31  
                      ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  จึงขอให้ท่ีประชุม 
                      พิจารณาและมีมติ 
 มติ                ท่ีประชุมฯไดพ้ิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเตมิ  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 
                       งบดลุ และงบก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 
                       เหน็ดว้ย                    246,243,510                   เสียง 
                       ไม่เหน็ดว้ย                           ไม่ม ี                   เสียง 
                       งดออกเสียง                          ไม่ม ี                   เสียง 
วาระที่สี่         พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

                      ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชุมว่า ในปีน้ี บริษัทฯ มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
จ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ ์
2. นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ ์
3. นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ 

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตาม 

วาระท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากทุกท่านล้วนแต่
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอ
ให้เรียนเชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯต่ออีกวาระหน่ึง 
                      รายช่ือ และประวัติโดยย่อของกรรมการท่ีไดร้ับการเสนอช่ือใหก้ลับเขา้มาด ารงต าแหน่ง 
อีกวาระหน่ึง ตามท่ีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 
                      บริษัทฯเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการ 3 ท่าน 
ตามท่ีกล่าวมา โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อก าหนดของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ และบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือน้ันต้องยินยอมให้มีการเสนอช่ือ และหากได้รับการ
เสนอช่ือแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติ
ต้องห้าม บริษัทฯจะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ        
 

                         



                      เมื่อไม่มผู้ีถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือเสนอรายช่ือกรรมการเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
มติ                 ท่ีประชุมฯ ไดพ้ิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลตามล าดับคือ 
1) นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์  2) นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์  3) นายอ าพล  รวยฟูพันธ์  ให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                      1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ ์
                          เหน็ดว้ย                               246,243,410                    เสียง 
                         ไม่เหน็ดว้ย                                        ไม่ม ี                   เสียง 
                         งดออกเสียง                                       100                    เสียง 
                     2. นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ ์
                         เหน็ดว้ย                               246,243,510                     เสียง    
                        ไม่เหน็ดว้ย                                        ไม่ม ี                    เสียง 
                        งดออกเสียง                                       ไม่ม ี                    เสียง 
                    3. นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ 
                        เหน็ดว้ย                                246,243,510                     เสียง           
                       ไม่เหน็ดว้ย                                         ไม่ม ี                    เสียง 
                       งดออกเสียง                                        ไม่ม ี                    เสียง 
วาระที่ห้า     พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2552 
                     ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับกรรมการ ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2552 พิจารณา
แล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2552 ดังน้ี              
                  -     ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 10 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี 

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน               
               เมื่อไม่มผู้ีถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ          ท่ีประชุมฯ ไดพ้ิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  
ประจ าปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                  เหน็ดว้ย                         246,243,500                 เสียง 
                  ไม่เหน็ดว้ย                                    10                 เสียง 
                  งดออกเสียง                               ไม่ม ี                 เสียง 



วาระที่หก   พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2552 
                   ประธานฯ ได้ขอใหน้ายสันตชัิย  สุเอกานนท์ ในฐานะกรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2552 และก าหนดค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2552 โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีมติ
เห็นชอบเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี 

1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  0218 และ/หรือ 
2. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334   

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2552 และผู้ตรวจสอบบัญชีท่ี
เสนอแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย  
ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ โดยเสนอ
ค่าตอบแทน จ านวน 520,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
                      เมื่อไม่มผู้ีถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ                 ท่ีประชุมฯ ไดพ้ิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ 
จ ากัด โดยมี 1) นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 218  2) น.ส. นงราม  เลาหอารี
ดิลก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2552 โดยให้คนใด
คนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ และอนุมัติ
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ จ านวน 520,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                      เหน็ดว้ย                      246,243,500                  เสียง 
                     ไม่เหน็ดว้ย                                  10                  เสียง 
                     งดออกเสียง                             ไม่ม ี                  เสียง 
วาระที่เจ็ด    พิจารณาลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จ านวน 504.- บาท หรือคิดเป็นจ านวนหุ้น 504       
                      หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.- บาท 

                       ประธานฯแถลงตอ่ท่ีประชุมว่า บริษัทฯมีหุ้นสามัญจดทะเบียน จ านวน 346,497,096 หุ้น 

หุ้นสามัญจัดสรรและเรียกช าระแล้ว จ านวน 346,496,592 หุ้น ท าให้บริษัทฯมีหุ้นสามัญท่ีมิได้
ออกจ าหน่าย หรือมิได้จัดสรร หรือจัดสรรไม่ครบ จ านวน 504 หุ้น บริษัทฯจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล  การท่ีบริษัทฯจะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อหุ้นจดทะเบียนท้ังหมดถูกจัดสรรและเรียกช าระเงินค่าหุ้นครบแล้ว หรือถูกส ารองไว้เพื่อรองรับ
สิทธิตามหุ้นกู้ท่ีแปลงเป็นหุ้นได้ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นตาม มาตรา 136 (พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจ ากัด)  ดัง 



น้ัน บริษัทฯจึงต้องลดทุนจดทะเบียนลงจากเดิม 346,497,096.00 บาท (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนเก้า
หมื่นเจ็ดพันเก้าสิบหกบาท)  เหลือเป็น จ านวน 346,496,592.00 บาท (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่น
หกพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีมิได้ออกจ าหน่าย หรือมิได้จัดสรร หรือจัดสรร
ไม่ครบ จ านวน 504 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ออก   จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและมีมต ิ
มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บริษัทฯลดทุนจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จัดสรร จ านวน 
504.- บาท หรือคิดเป็นจ านวนหุ้น 504 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.- บาท จากทุนทะเบียนเดิม 
346,497,096.00 บาท คงเหลือ 346,496,592.00 บาท  ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 
                      เหน็ดว้ย                      246,243,510                  เสียง 
                     ไม่เหน็ดว้ย                               ไม่ม ี                 เสียง 
                     งดออกเสียง                             ไม่ม ี                  เสียง 
วาระที่แปด  พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนตามวาระก่อน จึงควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังน้ี 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน   346,496,592  บาท  (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาท) 

          แบ่งออกเป็น    346,496,592  หุ้น   (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

          มูลค่าหุ้นละ                         1  บาท  (หนึ่งบาท) 

                    โดยแยกออกเป็น 

          หุ้นสามัญ          346,496,592  หุ้น   (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

          หุ้นบุริมสิทธิ                       -   หุ้น  (               -                  ) 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติ 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯแถลงทุกประการ  ด้วย
คะแนนเสียง ดังน้ี                                                                  

               เห็นด้วย                      246,243,510                  เสียง 
                     ไม่เหน็ดว้ย                               ไม่ม ี                 เสียง 
                     งดออกเสียง                             ไม่ม ี                  เสียง 
วาระที่เก้า  พิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวน 34,649,659.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2552 
เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2552  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 34,649,659.- บาท   



จากทุนจดทะเบียนเดิม 346,496,592.- บาท (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสอง
บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้น จ านวน 34,649,659 หุ้น (สามสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันหก
ร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)  มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.- บาท (หน่ึงบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  ประธานฯ จึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและมีมต ิ
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 34,649,659.- บาท 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ แถลงทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

               เห็นด้วย                      246,243,510                  เสียง 
                     ไม่เหน็ดว้ย                               ไม่ม ี                 เสียง 
                     งดออกเสียง                             ไม่ม ี                  เสียง 
วาระที่สิบ  พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนตามวาระก่อน  จึงควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังน้ี 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท  (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาท) 

          แบ่งออกเป็น  381,146,251  หุ้น   (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น) 

          มูลค่าหุ้นละ                      1  บาท  (หนึ่งบาท) 

                         โดยแยกออกเป็น 

         หุ้นสามัญ        381,146,251  หุ้น   (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น) 

         หุ้นบุริมสิทธิ                     -   หุ้น  (               -                 ) 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯแถลงทุกประการ  ด้วย
คะแนนเสียง ดังน้ี 

               เห็นด้วย                      246,243,510                  เสียง 
                     ไม่เหน็ดว้ย                               ไม่ม ี                 เสียง 
                     งดออกเสียง                             ไม่ม ี                  เสียง 
วาระที่สิบเอ็ด  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2550 และ 
2551 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2552 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทฯจ่ายปันผล  ดังน้ี 

 



เงินปันผล :  จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน 346,496,592 หุ้น คิดเป็นเงิน ท้ังสิ้น  
103,948,977.60 บาท 

หุ้นปันผล : จ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน 346,496,592 
หุ้น คิดเป็นหุ้นปันผล จ านวน 34,649,659 หุ้น คิดเป็นเงิน 34,649,659.- บาท หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้น
ปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น 

 

- เง่ือนไขการค านวณจ านวนหุ้นปันผล : กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง  โดยจ่ายเป็นเงินสด 
- จ่ายจากผลก าไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1465/2542 งวดวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 

ธันวาคม 2550 คิดเป็นเงินจ านวน 14,963,000.- บาท และงวดวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
2551 คิดเป็นเงินจ านวน 123,635,636.60 บาท 

- รวมการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล เป็นอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินท้ังสิ้น 138,598,636.60 
บาท 

- เงินปันผลและหุ้นปันผล ได้รับยกเว้นไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล และหุ้นปันผล ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552 และให้
รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2552 
และก าหนดจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2552 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ี
ประธานฯ แถลงทุกประการ   ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                      เหน็ดว้ย                      246,243,510                  เสียง 
                     ไม่เหน็ดว้ย                               ไม่ม ี                 เสียง 
                     งดออกเสียง                             ไม่ม ี                  เสียง 
วาระที่สิบสอง  พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 34,649,659 หุ้น เพ่ือจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้กับ 

ผู้ถือหุ้นเดิม 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 
34,649,659 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามวาระท่ี 11 ข้างต้น  ประธานฯ จึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและมีมต ิ
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 34,649,659 
หุ้น โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ แถลงทุกประการ   ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                      เหน็ดว้ย                      246,243,510                  เสียง 
                     ไม่เหน็ดว้ย                               ไม่ม ี                 เสียง 
                     งดออกเสียง                             ไม่ม ี                  เสียง 



วาระที่สิบสาม    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 
                      ไม่มผู้ีใดเสนอเรื่องอ่ืนใดเข้าสูก่ารพิจารณา ประธานฯจงึกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณ 

ผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมประชุม 

 

                      ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.25 น. 
 

 

                                                                                               
                                                                                             ลงช่ือ                ลายเซ็น 
                                                                                                      (นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์) 
                                                                                                              ประธานท่ีประชุมฯ 
ลงช่ือ       ลายเซ็น  
         (นายศักดา  พิมเมือง) 
      ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 

 

 
                                          


