
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ของ 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที ่ ประชุมวนัศุกร์ท่ี  19  เมษายน  2556     เร่ิมประชุม เวลา 10.30 น.   ณ หอ้งมณเฑียรทิพย ์ 
                           โรงแรมมณเฑียร   เลขท่ี  54  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 
องค์ประชุม   นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมฯ แถลงวา่ วนัน้ีมีผู ้

ถือหุน้ทั้งท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  และท่ีมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมแทน จาํนวน 137   

คน นบัจาํนวนหุน้ได ้239,741,576 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 62.90 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและชาํระค่าหุน้

แลว้ จาํนวน 381,145,725 หุน้ ซ่ึงเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

หรือไม่นอ้ยกวา่ 127,048,575 หุน้ และมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34  จึงครบเป็นองคป์ระชุม 
ในระหวา่งการประชุมฯ มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ มาร่วมประชุมฯเพิ่มอีก จาํนวน  22  คน  นบั

จาํนวนหุน้ได ้727,269  หุน้ 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายใหน้ายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์  ท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
วาระการประชุมฯ  ก่อนดาํเนินการประชุมตามวาระ  ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

วนันีม้กีรรมการบริษทัฯ มาเข้าร่วมประชุม รวม  11 คน จากจํานวน 11 คน คอื  
1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์       ประธานกรรมการ 
2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์    กรรมการผูจ้ดัการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
3.  นายสุวฒัน ์ พงษภ์าสุระ              กรรมการบริหาร  
4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์    กรรมการบริหาร  ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

                                                    และผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์         กรรมการบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  เลขานุการบริษทัฯ  

                                                    และผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
6. นายหลาน, มู่ – ชิว                      กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
7. นายเคนอิจิ ไท                            กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
8.  นายสันติชยั  สุเอกานนท ์          กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9.  นายอาํนวย  ยศสุข                     กรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการสรรหา 

                                                    และพิจารณาค่าตอบแทน 
      10. นายอาํพล  รวยฟูพนัธ์              กรรมการอิสระ  

11. ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล        กรรมการอิสระ                                           
ผู้เกีย่วข้องทีท่าํหน้าทีใ่นทีป่ระชุมฯดังนี ้

1. นายศกัดา  พิมเมือง                      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุมฯ 
2. นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์         ท่ีปรึกษากฎหมาย  ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการประชุมฯ 
3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก     ผูส้อบบญัชี ทาํหนา้ท่ีสักขีพยานการนบัคะแนน 

การลงมต ิ   หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง   การลงมติในวาระปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานฯในท่ีประชุมออกเสียง

เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   ส่วนวาระการอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

และวาระการอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 24 ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน          
                                                                             
วาระทีห่น่ึง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 

                     ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555  ซ่ึง

ประชุม เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ตามท่ีไดส่้งสาํเนาใหผู้ถื้อหุน้แลว้  และขอใหท่ี้ประชุมฯมีมติ 
 มต ิ                ท่ีประชุมฯไดพ้ิจารณาแลว้ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดซกัถาม  หรือขอแกไ้ข รายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555  และมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 

2555 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 239,899,176 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 
วาระทีส่อง    รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2555 
              นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์  ประธานฯท่ีประชุม แถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 

2555  บริษทัฯ มีปริมาณการขาย จาํนวน 26,000 ตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 300 ตนั  บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขาย 1,491.5 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 198.1 ลา้นบาท  และมีกาํไร

สุทธิ 174.7 ลา้นบาท  เพิม่ข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 118.9 ลา้นบาท  กาํไรท่ีเพิม่ข้ึน ส่วนใหญ่เกิดจากอตัรา

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเพิ่มข้ึน  ราคาขายถวัเฉล่ียเพิ่มข้ึน และปริมาณการขายเพิ่มข้ึน                   /3…      
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วาระทีส่าม    พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัฯ สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

                      ประธาน     ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ     สาํหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31  
                      ธนัวาคม 2555 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุม 
                      พิจารณาและมีมติ 
 มติ                ท่ีประชุมฯไดพ้ิจารณาแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติั 
                      งบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 240,259,976 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 
วาระทีส่ี่         พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

                      ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ี บริษทัฯ มีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 

จาํนวน 3 ท่าน คือ 
1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์
2. นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์
3. ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล 

                                
                   โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  พิจารณาแลว้

เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหเ้สนอช่ือกรรมการท่ีครบวาระ

ทั้ง 3 ท่านต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  เน่ืองจากกรรมการท่ีครบวาระทุกท่าน  

ลว้นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  จึงขอ

เสนอใหเ้ชิญบุคคลดงักล่าวขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
                      ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย สามารถเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการ

พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้  โดยมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต์

ของบริษทั (www.cmfrozen.com) และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

โดยในปี 2556 น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
                                                                                                                 /4… 
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                      รายช่ือ และประวติัโดยยอ่ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง ตามท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 
                      บริษทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการ 3 ท่าน 

ตามท่ีกล่าวมา โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั, พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์,  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทไทย, 

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบุคคล

ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้นตอ้งยนิยอมใหมี้การเสนอช่ือ และหากไดรั้บการเสนอช่ือแลว้ บริษทัฯจะ

ตรวจสอบคุณสมบติัก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบวา่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม บริษทัฯจะไม่จด

ทะเบียนใหเ้ป็นกรรมการบริษทัฯ                                                     
                      เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
มติ             ท่ีประชุมฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลาํดบัคือ 1) 

นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์  2) นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์  และ 3) ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล ดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 
1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์

เห็นดว้ย 230,431,015 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง 10,037,830 เสียง 

 
2. นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์

เห็นดว้ย 240,240,095 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง 30,000 เสียง 

 
3. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล 

เห็นดว้ย 240,240,095 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง 30,000 เสียง 
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วาระทีห้่า     พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2556 
                     ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษทัฯ บริษทัฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หนา้ท่ีความรับผดิชอบ

ใหก้บักรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ควรพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 ดงัน้ี   
                  -     ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี 

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน 
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน    

                ค่าตอบแทนดงักล่าวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ แลว้ ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนอตัราเดียวกบั

ค่าตอบแทน ประจาํปี 2555 และเป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมี

คุณสมบติัท่ีบริษทัฯตอ้งการ            
               เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ          ท่ีประชุมฯ ไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ  
ประจาํปี 2556 ตามท่ีประธานฯแถลง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 240,270,095 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 
วาระทีห่ก   พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2556 
                   ประธานฯ แถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี

26 กมุภาพนัธ์ 2556 ไดพ้ิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีบริษทัฯและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 

2556 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติัแต่งตั้งบริษทั 

เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั และสาํนกังาน ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้

ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334  และ/หรือ 
2. นางสุวมิล  กฤตยาเกรียรณ์            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี   2982  
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เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2556  โดยผูต้รวจสอบบญัชีท่ี

เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

ลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตอบแทน จาํนวน 570,000.- บาท 

(หา้แสนเจด็หม่ืนบาทถว้น)   
                    เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ               ท่ีประชุมฯ ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 

โดยมี น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334 และ/หรือ สาํนกังาน ดีไอเอ 

อินเตอร์เนชัแ่นล โดยมี นางสุวมิล  กฤตยาเกรียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982   เป็นผูต้รวจสอบ

บญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2556 โดยใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความ

คิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯได ้    และอนุมติัค่าตอบแทนในการตรวจสอบ จาํนวน 570,000.- บาท 

(หา้แสนเจด็หม่ืนบาทถว้น)  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี                 
                                         

เห็นดว้ย 240,271,845 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 
วาระทีเ่จ็ด  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจาํปี 2555 

                   ประธานฯ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 

เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 ไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นควรใหบ้ริษทัฯจ่ายปันผล  ดงัน้ี 
-  จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.28 บาทต่อหุน้ จากผลการดาํเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 ใหก้บัผูถื้อหุน้ จาํนวน 381,145,725 หุน้ คิดเป็นเงิน 106,720,803.00 บาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 61.07 ของกาํไรสุทธิงบการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลร้อยละ 11.50 ในอตัรา 0.14 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท และจ่ายจาก

ธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 23.00 ในอตัรา 0.14 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 

53,360,401.50 บาท 
- อตัราการจ่ายปันผล จากผลการดาํเนินงาน ในปี 2555 ร้อยละ 61.07 ของกาํไรสุทธิของงบ

การเงินรวม ลดลง ร้อยละ 34.56  เม่ือเทียบกบัอตัราการจ่ายปันผล   จากผลการดาํเนินงาน ในปี  
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2554 ท่ีจ่าย ร้อยละ 95.63    เน่ืองจากปัญหาดา้นตน้ทุนแรงงานท่ีสูงข้ึนมากและความยากใน

การจดัหาแรงงาน  บริษทัฯ จึงอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเคร่ืองจกัรมาใช้

เกบ็เก่ียววตัถุดิบแทนแรงงานคนและจดัหาเคร่ืองจกัรบางส่วนเพื่อทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลน  

บริษทัฯ จึงกนัเงินสดไวเ้ป็นทุนสาํรองเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษทัฯ  แต่อยา่งไรกต็าม 

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานในปี 2555 ยงัสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายปัน

ผลท่ีกาํหนดไว ้คือจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ 
- เงินปันผล ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10  
- กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 และใหร้วบรวม

รายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2556  

และกาํหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556                                                              
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ี

ประธานฯ แถลงทุกประการ   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 240,413,845 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง 55,000 เสียง 

 
วาระทีแ่ปด  พจิารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 24 

                     ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานไดย้ดึถือปฏิบติั และตาํแหน่งประธาน

กรรมการ คณะกรรมการบริหาร กเ็ป็นส่วนหน่ึงของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ จึงเสนอคณะกรรมการบริษทัฯใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 24.  เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 26 

กมุภาพนัธ์ 2556 จึงมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 เพื่ออนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ ขอ้ 24 เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 24. คณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร  ซ่ึง

ประกอบดว้ยประธานกรรมการบริหาร  รองประธานกรรมการบริหาร  และตาํแหน่งอ่ืน ๆ  ตามท่ี

คณะกรรมการเห็นวา่จาํเป็น  ใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีบริหาร  และควบคุมกิจการ

ของบริษทั  ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดหรือมอบหมาย                                     /8… 
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มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 24  ดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 240,438,845 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง 30,000 เสียง 

 
วาระทีเ่ก้า    พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ ( ถ้าม ี) 
ในระหว่างการประชุมฯ บริษทัฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นและซักถาม ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น  บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า เวยีดนาม ลาว บา้งหรือไม่

บริษทัฯ การไปลงทุนประเทศเพื่อนบา้นตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายดา้น เช่น ดา้นแรงงาน ความพร้อมของ

วตัถุดิบ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของแต่ละประเทศ และอตัราผลตอบแทนของการลงทุน   เคยมี

ธุรกิจแบบเดียวกบับริษทัไปลงทุนท่ีเวยีดนามแลว้ไม่ประสบความสาํเร็จ    ถา้มีการไปลงทุนในประเทศ

พม่า ตอ้งศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุนของพม่าใหช้ดัเจนก่อน บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการศึกษาขอ้มูล  
ผูถื้อหุน้  บริษทัฯเคยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ใหก้บับริษทั พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย จาํกดั  แต่ปัจจุบนัไม่มี

เพราะเหตุใด 
บริษทัฯ  ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่ไดจ้าํหน่ายใหก้บั บริษทั พี พี ฟูดส์ ซพัพลาย จาํกดั แลว้ แต่จาํหน่ายใหก้บั

ลูกคา้รายอ่ืนแทน 
ผูถื้อหุน้   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกิดจากอะไร 
บริษทัฯ   เป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเพิ่มข้ึนจากค่าไฟฟ้า และค่าโบนสั 
ผูถื้อหุน้ อยากทราบวา่ บริษทัฯมีการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานและการลงทุนของบริษทัฯหรือไม่ 

รวมถึงการช้ีแจงข่าวจากหนา้หนงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึง 

บริษทัฯ  เน่ืองจากบริษทัฯไม่ไดข้ยายกิจการแบบกา้วกระโดด แต่เป็นลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป  ดงันั้น จึง

ไม่ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ในส่วนน้ี  ส่วนเร่ืองข่าวจากหนงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึงนั้น  ทางบริษทัฯไดมี้การ

ปรึกษากบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์แลว้  จึงไดท้าํหนงัสือช้ีแจงตลาดหลกัทรัพยฯ์วา่ ข่าวดงักล่าวไม่เป็น

ความจริง  ดงันั้น ผูถื้อหุน้ควรติดตามข่าวสารของบริษทัฯจากเวบ็ไซตข์องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์จะดีท่ีสุด 
ผูถื้อหุน้  แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2556 เป็นอยา่งไร  เพราะวา่ในปี 2555 

บริษทัฯมีกาํไรสูงข้ึนมาก   แต่ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ยงัคงกาํหนดเท่าเดิม 
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บริษทัฯ  บริษทัฯพิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนั  ซ่ึง

เห็นวา่เหมาะสมดีอยูแ่ลว้ และผลประกอบการท่ีดีข้ึน เกิดจากปัจจยัหลายดา้น ทั้งจากปัจจยัภายใน และ

ภายนอก 
ผูถื้อหุน้   บริษทัฯแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก 2 บริษทั อยากทราบวา่เวลาเซ็นรับรองงบการเงิน ตอ้งเซ็นทั้ง

สองบริษทัหรือไม่  และขอทราบสาเหตุท่ีเลือกบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล และขอใหบ้ริษทั ดีไอเอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล เล่าประสบการณ์ในการทาํงานวา่มีอะไรบา้ง  

บริษทัฯ   เหตุท่ีเลือก 2 บริษทัเพราะตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯตอ้งแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

สาํรองไวอี้ก 1 คน เผือ่วา่คนใดคนหน่ึงไม่สามารถรับรองงบการเงินใหบ้ริษทัฯได ้  การเซ็นรับรองงบ

การเงินจะเซ็นรับรองจากผูส้อบบญัชีเพียงรายเดียวเท่านั้น ในส่วนของบริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล 

เน่ืองจากตวัแทนของบริษทัดงักล่าวไม่อยูใ่นท่ีประชุม จึงไม่สามารถเล่าประสบการณ์ได ้แต่บริษทั ดีไอเอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล มีลูกคา้หลายรายท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ใชบ้ริการอยู ่ 
ผูถื้อหุน้  บริษทัฯมีโครงการขยายกิจการหรือไม่ เพราะวา่ บริษทัฯจ่ายปันผลในปีน้ีเพียง 61.07% ของ

กาํไรสุทธิ ในขณะท่ีในปีก่อนๆ บริษทัฯจ่ายปันผลเกือบ 100% ของกาํไรสุทธิมาโดยตลอด 

บริษทัฯ อตัราการจ่ายปันผลจากผลประกอบการในปี 2555 ยงัสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายปันผลท่ี

กาํหนดไว ้ คือจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ   แต่เน่ืองดว้ยปัญหาดา้นตน้ทุนแรงงานท่ี

สูงข้ึนมากและความยากในการจดัหาแรงงาน  บริษทัฯจึงอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํ

เคร่ืองจกัรมาใชเ้กบ็เก่ียววตัถุดิบแทนแรงงานคน และจดัหาเคร่ืองจกัรบางส่วนเพื่อทดแทนแรงงานท่ีขาด

แคลน  บริษทัฯจึงกนัเงินสดไวเ้ป็นทุนสาํรองเพื่อเสริมสภาพคล่อง 

ผูถื้อหุน้  บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ 0.46 บาทต่อหุน้ แต่บริษทัฯจ่ายปันผล 0.28 บาทต่อหุน้ จากฐานภาษี 11.5% 
อยากทราบวา่บริษทัฯยงัมีกาํไรจากฐานภาษีอ่ืนอีกหรือไม่ ถา้มี อยากขอใหบ้ริษทัฯพิจารณาจ่ายปันผลจาก

ฐานภาษีท่ีสูงกวา่ เพื่อประโยชนใ์นการขอเครดิตภาษีของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ  ปี 2555 บริษทัฯมีฐานภาษี 2 อตัราคือฐาน 23 % และฐาน 11.5% ประธานท่ีประชุมฯ ขอรับ

กลบัไปพิจารณาฐานภาษีของการจ่ายปันผล ถา้มีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯจะแจง้ไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์

ต่อไป 

ผูถื้อหุน้  อยากทราบวา่กาํไรจากส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ยงัมีเหลืออยูอี่กหรือไม่  

บริษทัฯ  ปัจจุบนับตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯครบอายหุมดแลว้ คงเหลือเฉพาะบตัรส่งเสริมการ

ลงทุน ฉบบัท่ี 4 ท่ียงัไดรั้บสิทธิเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพียงก่ึงหน่ึงของอตัราปกติ ไปจนถึงปี 2557 
ผูถื้อหุน้  เหตุผลท่ีขอแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 24 

บริษทัฯ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงานเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัมากยิง่ข้ึน 

ผูถื้อหุน้  บตัรส่งเสริมฉบบัท่ี 5 เหตุใดจึงไม่มีวนัเร่ิม และวนัหมดอาย ุ                           10/… 
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บริษทัฯ  บริษทัฯขอรับการส่งเสริมฉบบัท่ี 5 ในการดาํเนินธุรกิจบริการรับฝากหอ้งเยน็ ไม่ใช่โรงงานผลิต  

ซ่ึงตามนิยามของบตัรส่งเสริมการลงทุน จะเร่ิมระบุวนัเร่ิมตน้ได ้ กต่็อเม่ือบริษทัฯเร่ิมมีรายได ้ แต่ในทาง

ปฏิบติั บริษทัฯใชพ้ื้นท่ีหอ้งเยน็ของบตัรส่งเสริม ฉบบัท่ี 5 ในการเกบ็สินคา้ของบริษทัฯจนเตม็พื้นท่ี ทาํให้

ไม่มีรายไดท่ี้เกิดจากการรับฝากจากภายนอก จึงยงัไม่สามารถกาํหนดวนัเร่ิมตน้ และวนัส้ินสุดได ้

ผูถื้อหุน้  ค่าแรงท่ีปรับเพิ่มข้ึนเป็น 300 บาท มีผลกระทบต่อบริษทัฯอยา่งไร 
บริษทัฯ  ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ในปี  2556 แบ่งออกเป็น 1) ตน้ทุนแรงงาน  สินคา้ของบริษทัฯเป็นสินคา้

เกษตรแช่แขง็ มีความจาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานจาํนวนมาก บริษทัฯจึงไดรั้บผลกระทบดา้นตน้ทุนแรงงานท่ี

สูงข้ึนมากพอสมควร  2) อตัราแลกเปล่ียน  ในปี 2555 อตัราแลกเปล่ียนอยูใ่นทิศทางท่ีเป็นบวกต่อบริษทัฯ 

เม่ือเทียบกบัปี 2554  แต่ตั้งแต่ปลายปีท่ีผา่นมาต่อเน่ืองถึงตน้ปี อตัราแลกเปล่ียนมีการแขง็ค่าข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญั ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัฯในปี 2556 เน่ืองจากบริษทัฯใชส้กุลเงิน

เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ในการซ้ือ-ขาย แต่อยา่งไรกต็าม ทางบริษทัฯและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มี

นโยบายป้องกนัและลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึง

ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนไดใ้นระดบัหน่ึง 3) การปรับราคา

สินคา้ในปี 2556  ปัจจุบนัเงินสกลุเยนมีการอ่อนค่าข้ึนอยา่งมาก ในระยะเวลาเพียงไม่ก่ีเดือนท่ีผา่นมา 

ถึงแมว้า่บริษทัฯจะทาํการ ซ้ือ-ขาย ดว้ยสกลุเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐเป็นหลกั แต่การอ่อนค่าของเงินสกลุ

เยนทาํใหต้น้ทุนการนาํเขา้สินคา้ของลูกคา้สูงข้ึน  ดงันั้นการพิจารณาการปรับราคาสินคา้ในปี 2556 จึง

ตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ โดยตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ และสภาวะ

ทางเศรษฐกิจโดยรวมของญ่ีปุ่นเป็นหลกั  4) ราคาวตัถุดิบ   สินคา้เกษตรมีแนวโนม้ท่ีมีราคาสูงข้ึน ซ่ึงจะ

ทาํใหบ้ริษทัฯมีตน้ทุนในส่วนของวตัถุดิบสูงข้ึนดว้ย  

ผูถื้อหุน้   สินคา้หลกัมีอะไรบา้ง  ถา้บริษทัฯจาํหน่ายสินคา้หลกัไม่ได ้  จะมีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไร   

และแนวโนม้ผลกระกอบการในปี 2556-2557 เป็นอยา่งไร และเหตุใดจึงไม่เปล่ียนไปใชส้กุลเงินเยนแทน

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
บริษทัฯ บริษทัฯทาํธุรกิจกบัลูกคา้ดว้ยสกลุเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ มาโดยตลอดและเช่ือวา่จะไม่

เปล่ียนไปใชส้กลุเงินอ่ืน  ขณะน้ีจะเห็นวา่ ค่าเงินเยนต่อดอลล่าร์สหรัฐ อ่อนตวัมาก  ถา้บริษทัฯใชส้กลุเงิน

เยน จะไดรั้บความเสียหายมาก  ในส่วนของสินคา้หลกัของบริษทัฯคือ ถัว่แขกแช่แขง็ ถัว่แระแช่แขง็ 

ขา้วโพดหวานแช่แขง็ และขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็  ผลกระทบในดา้นการขายนั้น ไม่มี แต่จะมีปัญหาใน

เร่ืองการจดัหาวตัถุดิบมากกวา่ ทั้งในเร่ืองการจดัหาพื้นท่ีเพาะปลูก  เน่ืองจากเกษตรกรบางส่วนหนัไปปลูก

พืชชนิดอ่ืนเช่น ปลูกขา้ว ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายประกนัราคา และปัญหาในเร่ืองแรงงานภาคการเกษตรขาด

แคลน  เน่ืองจากแรงงานคนหนุ่มสาวมีการศึกษาท่ีดีข้ึน จึงไปทาํงานท่ีสะดวกสบายมากกวา่ เช่น งานใน

ภาคอุตสาหกรรม   หา้งสรรพสินคา้  โมเดิร์นเทรด  ตลอดจนงานราชการ  เป็นตน้                /11… 
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ผูถื้อหุน้   ถา้ลูกคา้ญ่ีปุ่นหนัไปซ้ือสินคา้จากผูค้า้รายอ่ืน บริษทัฯจะทาํอยา่งไร  เหตุใดจึงไม่พยายามขยาย

ตลาดไปทางยโุรปและอเมริกาใหม้ากข้ึน 
บริษทัฯ  บริษทัฯมีลูกคา้ญ่ีปุ่นเป็นหลกั  ขณะเดียวกนั บริษทัฯกส่็งสินคา้ไปทางยโุรปและอเมริกาดว้ย 

และมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน แต่ราคาขายสู้ตลาดญ่ีปุ่นไม่ได ้  ประกอบกบัระยะทางการจดัส่งสินคา้ไปยโุรป 

และอเมริกา ไกลกวา่มาก  ตน้ทุนค่าขนส่งจึงสูง  ขณะท่ีราคาขายไม่ไดสู้งมากนกั   สาํหรับคู่แข่ง

ต่างประเทศของบริษทัฯคือ จีน และไตห้วนั   อยา่งไรกต็าม ลูกคา้ยงัใหค้วามมัน่ใจสินคา้ของบริษทัฯ 

เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล และท่ีสาํคญัสินคา้ของบริษทัฯจดัส่งไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ

ตลอดทั้งปี  ซ่ึงเป็นขอ้ดีของบริษทัฯและเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญั  
ผูถื้อหุน้  ทาํไมบริษทัฯ จึงเกบ็เงินสดไวค่้อนขา้งมาก   

บริษทัฯ  เงินสดท่ีปรากฏในงบการเงิน บางส่วนบริษทัฯนาํไปฝากประจาํ และบางส่วนบริษทัฯตอ้งเกบ็ไว้

เป็นเงินสดระยะสั้น เน่ืองจากการจดัซ้ือวตัถุดิบจากเกษตรกร เป็นการซ้ือเงินสด  บริษทัฯจึงกนัเงินสดไว้

เพื่อการดงักล่าว  อยา่งไรกต็าม บริษทัฯจะพยายามบริหารเงินสดใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
ผูถื้อหุน้  อยากทราบวา่ในอนาคต จะมีผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ หรือไม่                         
บริษทัฯ  ท่ีผา่นมา บริษทัฯพยายามเพิ่มผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ แต่ดว้ยสภาพภูมิอากาศของไทยไม่เอ้ืออาํนวยใน

การเพราะปลูก เช่น แครอท  บลอ็กโคล่ี  ปลูกแลว้คุณภาพไม่ดีพอ  ผลผลิตท่ีไดค่้อนขา้งตํ่า  ทาํใหสู้้ของ

ประเทศอ่ืนไม่ได ้
ผูถื้อหุน้  ทาํไมลูกหน้ีชาวไร่จึงเพิ่มข้ึน 
บริษทัฯ  บริษทัฯมีโครงการส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงตอ้งจดัหาเมลด็พนัธ์  ปุ๋ย  และยาฆ่าแมลง ใหก้บั

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยบริษทัฯทดรองจ่ายไปก่อนและทาํการหกัคืนในภายหลงั และในปัจจุบนั

ราคาเมลด็พนัธุ์ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน  ประกอบกบัฤดูกาลในปัจจุบนัคลาดเคล่ือนไปจาก

เดิม  การเพาะปลูกบางรุ่นมาอยูใ่นช่วงปลายปี จึงมีผลทาํใหลู้กหน้ีเกษตรกรซ่ึงบริษทัฯทดรองจ่ายไปก่อน 

มียอดคงคา้ง ณ วนัส้ินปีเพิ่มข้ึน  แต่ลูกหน้ีดงักล่าวจะทยอยถูกหกัคืนเม่ือมีการเกบ็เก่ียววตัถุดิบส่งเขา้

บริษทัฯในช่วงตน้ปีของปีถดัไป  
ผูถื้อหุน้  บริษทัฯ มีแนวทางอยา่งไรกบัประมาณการณ์ขายท่ีเพิ่มข้ึน 500 ตนั 
บริษทัฯ  ลูกคา้ยงัมีความตอ้งการสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน ปัญหาดา้นการขายจึงมีไม่มาก  เม่ือเทียบกบัปัญหาดา้น

การจดัหาพื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกลดลง 

ผูถื้อหุน้  สินคา้ท่ีขายในประเทศ จาํหน่ายท่ีไหนบา้ง 
บริษทัฯ  การจาํหน่ายสินคา้ในประเทศมี  2  ส่วนคือ จาํหน่ายผา่นบริษทัในเครือ คือบริษทั อะกรีฟู้ ดโพร

เซสซ่ิง จาํกดั  ซ่ึงเป็นการส่งออกทางออ้ม  อีกส่วนหน่ึงจาํหน่ายใหลู้กคา้ประเภทโรงงาน เพื่อนาํไปเป็น

ส่วนผสมในการผลิตสินคา้  เพื่อขายในประเทศและส่งออกในรูปผลิตภณัฑต่์าง ๆ                 /12… 
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ผูถื้อหุน้  สัดส่วนทางการตลาดในประเทศญ่ีปุ่น มีเท่าใด 
บริษทัฯ  สินคา้เกษตรท่ีจาํหน่ายในประเทศญ่ีปุ่นมีหลากหลายมากและมาจากหลายประเทศ  ดงันั้น จึงขอ

ตอบเฉพาะคู่แข่งในประเทศท่ีทาํการส่งออกไปญ่ีปุ่น  โดยรวมแลว้ บริษทัฯมีสัดส่วนการส่งออก ประมาณ 

ร้อยละ 60  ของสินคา้เกษตรแช่แขง็ท่ีส่งจากประเทศไทย ไปญ่ีปุ่น     
 
                   ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่การพิจารณา ประธานฯจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณ 
ผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุมฯ 
 
                   ปิดประชุมเม่ือเวลา 12.20 น. 
                                                
 
                                                                                      ลงช่ือ                 
                                                                                                (นายประยรู   พลพิพฒันพงศ)์ 
                                                                                                         ประธานท่ีประชุมฯ 
ลงช่ือ           
         (นายศกัดา  พิมเมือง) 
      ผูจ้ดบนัทึกการประชุมฯ                         
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