รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
ของ
บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่ ประชุมวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เริ่ มประชุม เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์
โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุ รวงศ์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
องค์ ประชุม นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุมฯ แถลงว่า วันนี้มีผู ้
ถือหุน้ ทั้งที่มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุมแทน จํานวน 137
คน นับจํานวนหุน้ ได้ 239,741,576 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 62.90 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และชําระค่าหุน้
แล้ว จํานวน 381,145,725 หุน้ ซึ่งเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่า 127,048,575 หุน้ และมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34 จึงครบเป็ นองค์ประชุม
ในระหว่างการประชุมฯ มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ มาร่ วมประชุมฯเพิม่ อีก จํานวน 22 คน นับ
จํานวนหุน้ ได้ 727,269 หุน้
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุม และมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์ ที่ปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระ
วาระการประชุมฯ ก่อนดําเนินการประชุมตามวาระ ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
วันนีม้ กี รรมการบริษทั ฯ มาเข้ าร่ วมประชุม รวม 11 คน จากจํานวน 11 คน คือ
1. นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายสุ วฒั น์ พงษ์ภาสุ ระ
กรรมการบริ หาร
4. นายประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์ กรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
5. นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์
กรรมการบริ หาร ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั ฯ
และผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
6. นายหลาน, มู่ – ชิว
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
7. นายเคนอิจิ ไท
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
8. นายสันติชยั สุ เอกานนท์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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9. นายอํานวย ยศสุ ข

-2กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

10. นายอําพล รวยฟูพนั ธ์
11. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ผู้เกีย่ วข้ องทีท่ าํ หน้ าทีใ่ นทีป่ ระชุมฯดังนี้
1. นายศักดา พิมเมือง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ทําหน้าที่จดบันทึกการประชุมฯ
2. นายวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์
ที่ปรึ กษากฎหมาย ทําหน้าที่ดาํ เนินการประชุมฯ
3. นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผูส้ อบบัญชี ทําหน้าที่สักขีพยานการนับคะแนน
การลงมติ หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง การลงมติในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานฯในที่ประชุมออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด ส่ วนวาระการอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
และวาระการอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 24 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระทีห่ นึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ซึ่ง
ประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ตามที่ได้ส่งสําเนาให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว และขอให้ที่ประชุมฯมีมติ
มติ
ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้วไม่มีผถู ้ ือหุน้ คนใดซักถาม หรื อขอแก้ไข รายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 และมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2555 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
239,899,176
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
วาระทีส่ อง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2555
นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์ ประธานฯที่ประชุม แถลงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี
2555 บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการขาย จํานวน 26,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จํานวน 300 ตัน บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการขาย 1,491.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จํานวน 198.1 ล้านบาท และมีกาํ ไร
สุ ทธิ 174.7 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน จํานวน 118.9 ล้านบาท กําไรที่เพิม่ ขึ้น ส่ วนใหญ่เกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ราคาขายถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และปริ มาณการขายเพิ่มขึ้น
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-3วาระทีส่ าม พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษทั ฯ สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและมีมติ
มติ
ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

240,259,976
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี นี้ บริ ษทั ฯ มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน คือ
1. นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์
2. นายประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์
3. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
วาระทีส่ ี่

โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ
ทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทุกท่าน
ล้วนเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ จึงขอ
เสนอให้เชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษทั (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
โดยในปี 2556 นี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
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-4รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการ 3 ท่าน
ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ, ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทไทย,
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริ ษทั ฯจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็ นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติตอ้ งห้าม บริ ษทั ฯจะไม่จด
ทะเบียนให้เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลตามลําดับคือ 1)
นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์ 2) นายประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์ และ 3) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
1. นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์
เห็นด้วย
230,431,015
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
10,037,830
เสี ยง
2. นายประยุทธ พลพิพฒั นพงศ์
เห็นด้วย
240,240,095
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
30,000

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

3. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
เห็นด้วย
240,240,095
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
30,000

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
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-5วาระทีห่ ้ า พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2556
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กบั กรรมการ
โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ควรพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 ดังนี้
- ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ 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
ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรี ยบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับ
ค่าตอบแทน ประจําปี 2555 และเป็ นค่าตอบแทนที่อยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมที่จะดํารงไว้ซ่ ึงกรรมการที่มี
คุณสมบัติที่บริ ษทั ฯต้องการ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2556 ตามที่ประธานฯแถลง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

240,270,095
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

วาระทีห่ ก พิจารณาแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2556
ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ฯและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี
2556 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั
เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และสํานักงาน ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้
ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
1. น.ส. นงราม เลาหอารี ดิลก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และ/หรื อ
2. นางสุ วมิ ล กฤตยาเกรี ยรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
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-6เป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556 โดยผูต้ รวจสอบบัญชีที่
เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ โดยเสนอค่าตอบแทน จํานวน 570,000.- บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้แต่งตั้งบริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
โดยมี น.ส. นงราม เลาหอารี ดิลก ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และ/หรื อ สํานักงาน ดีไอเอ
อินเตอร์เนชัแ่ นล โดยมี นางสุ วมิ ล กฤตยาเกรี ยรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 เป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯได้ และอนุมตั ิค่าตอบแทนในการตรวจสอบ จํานวน 570,000.- บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

240,271,845
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

วาระทีเ่ จ็ด พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2555
ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริ ษทั ฯจ่ายปันผล ดังนี้
- จ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ น
้ จากผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม 2555 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 381,145,725 หุน้ คิดเป็ นเงิน 106,720,803.00 บาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 61.07 ของกําไรสุ ทธิงบการเงินรวม โดยแยกเป็ น จ่ายจากธุ รกิจที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 11.50 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นเงิน 53,360,401.50 บาท และจ่ายจาก
ธุรกิจที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 23.00 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นเงิน
53,360,401.50 บาท
- อัตราการจ่ายปั นผล จากผลการดําเนินงาน ในปี 2555 ร้อยละ 61.07 ของกําไรสุ ทธิ ของงบ
การเงินรวม ลดลง ร้อยละ 34.56 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการดําเนินงาน ในปี
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-72554 ที่จ่าย ร้อยละ 95.63 เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นมากและความยากใน
การจัดหาแรงงาน บริ ษทั ฯ จึงอยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําเครื่ องจักรมาใช้
เก็บเกี่ยววัตถุดิบแทนแรงงานคนและจัดหาเครื่ องจักรบางส่ วนเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน
บริ ษทั ฯ จึงกันเงินสดไว้เป็ นทุนสํารองเพื่อเสริ มสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ แต่อย่างไรก็ตาม
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในปี 2555 ยังสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปัน
ผลที่กาํ หนดไว้ คือจ่ายปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ
- เงินปั นผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น
้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวม
รายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556
และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่
ประธานฯ แถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

240,413,845
55,000

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

วาระทีแ่ ปด พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 24
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานได้ยดึ ถือปฏิบตั ิ และตําแหน่งประธาน
กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 24. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2556 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 เพื่ออนุมตั ิให้แก้ไขข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 24 เป็ นดังนี้
ข้อ 24. คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริ หาร
ซึ่ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการบริ หาร รองประธานกรรมการบริ หาร และตําแหน่งอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการเห็นว่าจําเป็ น ให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าที่บริ หาร และควบคุมกิจการ
ของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการกําหนดหรื อมอบหมาย
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-8มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 24 ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
240,438,845
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
30,000
เสี ยง
วาระทีเ่ ก้า พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ ( ถ้ ามี )
ในระหว่ างการประชุมฯ บริษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม ลาว บ้างหรื อไม่
บริ ษทั ฯ การไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน เช่น ด้านแรงงาน ความพร้อมของ
วัตถุดิบ นโยบายการส่ งเสริ มการลงทุนของแต่ละประเทศ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุน เคยมี
ธุรกิจแบบเดียวกับบริ ษทั ไปลงทุนที่เวียดนามแล้วไม่ประสบความสําเร็จ ถ้ามีการไปลงทุนในประเทศ
พม่า ต้องศึกษานโยบายการส่ งเสริ มการลงทุนของพม่าให้ชดั เจนก่อน บริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการศึกษาข้อมูล
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯเคยมีรายได้จากการขายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จํากัด แต่ปัจจุบนั ไม่มี
เพราะเหตุใด
บริ ษทั ฯ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่ได้จาํ หน่ายให้กบั บริ ษทั พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จํากัด แล้ว แต่จาํ หน่ายให้กบั
ลูกค้ารายอื่นแทน
ผูถ้ ือหุน้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกิดจากอะไร
บริ ษทั ฯ เป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าไฟฟ้ า และค่าโบนัส
ผูถ้ ือหุน้ อยากทราบว่า บริ ษทั ฯมีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานและการลงทุนของบริ ษทั ฯหรื อไม่
รวมถึงการชี้แจงข่าวจากหน้าหนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ่ง
บริ ษทั ฯ เนื่องจากบริ ษทั ฯไม่ได้ขยายกิจการแบบก้าวกระโดด แต่เป็ นลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป ดังนั้น จึง
ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ในส่ วนนี้ ส่ วนเรื่ องข่าวจากหนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ่งนั้น ทางบริ ษทั ฯได้มีการ
ปรึ กษากับทางตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว จึงได้ทาํ หนังสื อชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็ น
ความจริ ง ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ ควรติดตามข่าวสารของบริ ษทั ฯจากเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯจะดีที่สุด
ผูถ้ ือหุน้ แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2556 เป็ นอย่างไร เพราะว่าในปี 2555
บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสู งขึ้นมาก แต่ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ยังคงกําหนดเท่าเดิม
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-9บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯพิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับบริ ษทั อื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่ง
เห็นว่าเหมาะสมดีอยูแ่ ล้ว และผลประกอบการที่ดีข้ ึน เกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งจากปัจจัยภายใน และ
ภายนอก
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก 2 บริ ษทั อยากทราบว่าเวลาเซ็นรับรองงบการเงิน ต้องเซ็นทั้ง
สองบริ ษทั หรื อไม่ และขอทราบสาเหตุที่เลือกบริ ษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล และขอให้บริ ษทั ดีไอเอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล เล่าประสบการณ์ในการทํางานว่ามีอะไรบ้าง
บริ ษทั ฯ เหตุที่เลือก 2 บริ ษทั เพราะตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ฯต้องแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
สํารองไว้อีก 1 คน เผือ่ ว่าคนใดคนหนึ่งไม่สามารถรับรองงบการเงินให้บริ ษทั ฯได้ การเซ็นรับรองงบ
การเงินจะเซ็นรับรองจากผูส้ อบบัญชีเพียงรายเดียวเท่านั้น ในส่ วนของบริ ษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เนื่องจากตัวแทนของบริ ษทั ดังกล่าวไม่อยูใ่ นที่ประชุม จึงไม่สามารถเล่าประสบการณ์ได้ แต่บริ ษทั ดีไอเอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล มีลูกค้าหลายรายที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯใช้บริ การอยู่
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯมีโครงการขยายกิจการหรื อไม่ เพราะว่า บริ ษทั ฯจ่ายปันผลในปี นี้เพียง 61.07% ของ
กําไรสุ ทธิ ในขณะที่ในปี ก่อนๆ บริ ษทั ฯจ่ายปันผลเกือบ 100% ของกําไรสุ ทธิมาโดยตลอด
บริ ษทั ฯ อัตราการจ่ายปั นผลจากผลประกอบการในปี 2555 ยังสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่
กําหนดไว้ คือจ่ายปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ แต่เนื่องด้วยปัญหาด้านต้นทุนแรงงานที่
สู งขึ้นมากและความยากในการจัดหาแรงงาน บริ ษทั ฯจึงอยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํา
เครื่ องจักรมาใช้เก็บเกี่ยววัตถุดิบแทนแรงงานคน และจัดหาเครื่ องจักรบางส่ วนเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาด
แคลน บริ ษทั ฯจึงกันเงินสดไว้เป็ นทุนสํารองเพื่อเสริ มสภาพคล่อง
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ 0.46 บาทต่อหุน้ แต่บริ ษทั ฯจ่ายปันผล 0.28 บาทต่อหุน้ จากฐานภาษี 11.5%
อยากทราบว่าบริ ษทั ฯยังมีกาํ ไรจากฐานภาษีอื่นอีกหรื อไม่ ถ้ามี อยากขอให้บริ ษทั ฯพิจารณาจ่ายปันผลจาก
ฐานภาษีที่สูงกว่า เพื่อประโยชน์ในการขอเครดิตภาษีของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ปี 2555 บริ ษทั ฯมีฐานภาษี 2 อัตราคือฐาน 23 % และฐาน 11.5% ประธานที่ประชุมฯ ขอรับ
กลับไปพิจารณาฐานภาษีของการจ่ายปันผล ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง บริ ษทั ฯจะแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ
ต่อไป
ผูถ้ ือหุน้ อยากทราบว่ากําไรจากส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ยังมีเหลืออยูอ่ ีกหรื อไม่
บริ ษทั ฯ ปัจจุบนั บัตรส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั ฯครบอายุหมดแล้ว คงเหลือเฉพาะบัตรส่ งเสริ มการ
ลงทุน ฉบับที่ 4 ที่ยงั ได้รับสิ ทธิเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราปกติ ไปจนถึงปี 2557
ผูถ้ ือหุน้ เหตุผลที่ขอแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 24
บริ ษทั ฯ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการบริ หารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น
ผูถ้ ือหุน้ บัตรส่ งเสริ มฉบับที่ 5 เหตุใดจึงไม่มีวนั เริ่ ม และวันหมดอายุ
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-10บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯขอรับการส่ งเสริ มฉบับที่ 5 ในการดําเนินธุรกิจบริ การรับฝากห้องเย็น ไม่ใช่โรงงานผลิต
ซึ่งตามนิยามของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน จะเริ่ มระบุวนั เริ่ มต้นได้ ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ฯเริ่ มมีรายได้ แต่ในทาง
ปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯใช้พ้นื ที่หอ้ งเย็นของบัตรส่ งเสริ ม ฉบับที่ 5 ในการเก็บสิ นค้าของบริ ษทั ฯจนเต็มพื้นที่ ทําให้
ไม่มีรายได้ที่เกิดจากการรับฝากจากภายนอก จึงยังไม่สามารถกําหนดวันเริ่ มต้น และวันสิ้ นสุ ดได้
ผูถ้ ือหุน้ ค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 300 บาท มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯอย่างไร
บริ ษทั ฯ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในปี 2556 แบ่งออกเป็ น 1) ต้นทุนแรงงาน สิ นค้าของบริ ษทั ฯเป็ นสิ นค้า
เกษตรแช่แข็ง มีความจําเป็ นต้องใช้แรงงานจํานวนมาก บริ ษทั ฯจึงได้รับผลกระทบด้านต้นทุนแรงงานที่
สู งขึ้นมากพอสมควร 2) อัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2555 อัตราแลกเปลี่ยนอยูใ่ นทิศทางที่เป็ นบวกต่อบริ ษทั ฯ
เมื่อเทียบกับปี 2554 แต่ต้ งั แต่ปลายปี ที่ผา่ นมาต่อเนื่องถึงต้นปี อัตราแลกเปลี่ยนมีการแข็งค่าขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญ ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ฯในปี 2556 เนื่องจากบริ ษทั ฯใช้สกุลเงิน
เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ ในการซื้อ-ขาย แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษทั ฯและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มี
นโยบายป้ องกันและลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
ทําให้บริ ษทั ฯสามารถลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง 3) การปรับราคา
สิ นค้าในปี 2556 ปัจจุบนั เงินสกุลเยนมีการอ่อนค่าขึ้นอย่างมาก ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนที่ผา่ นมา
ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯจะทําการ ซื้อ-ขาย ด้วยสกุลเงินเหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐเป็ นหลัก แต่การอ่อนค่าของเงินสกุล
เยนทําให้ตน้ ทุนการนําเข้าสิ นค้าของลูกค้าสู งขึ้น ดังนั้นการพิจารณาการปรับราคาสิ นค้าในปี 2556 จึง
ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยต้องคํานึงถึงความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ และสภาวะ
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของญี่ปุ่นเป็ นหลัก 4) ราคาวัตถุดิบ สิ นค้าเกษตรมีแนวโน้มที่มีราคาสู งขึ้น ซึ่งจะ
ทําให้บริ ษทั ฯมีตน้ ทุนในส่ วนของวัตถุดิบสู งขึ้นด้วย
ผูถ้ ือหุน้
สิ นค้าหลักมีอะไรบ้าง ถ้าบริ ษทั ฯจําหน่ายสิ นค้าหลักไม่ได้ จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร
และแนวโน้มผลกระกอบการในปี 2556-2557 เป็ นอย่างไร และเหตุใดจึงไม่เปลี่ยนไปใช้สกุลเงินเยนแทน
สกุลเงินเหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯทําธุ รกิจกับลูกค้าด้วยสกุลเงินเหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ มาโดยตลอดและเชื่อว่าจะไม่
เปลี่ยนไปใช้สกุลเงินอื่น ขณะนี้จะเห็นว่า ค่าเงินเยนต่อดอลล่าร์สหรัฐ อ่อนตัวมาก ถ้าบริ ษทั ฯใช้สกุลเงิน
เยน จะได้รับความเสี ยหายมาก ในส่ วนของสิ นค้าหลักของบริ ษทั ฯคือ ถัว่ แขกแช่แข็ง ถัว่ แระแช่แข็ง
ข้าวโพดหวานแช่แข็ง และข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง ผลกระทบในด้านการขายนั้น ไม่มี แต่จะมีปัญหาใน
เรื่ องการจัดหาวัตถุดิบมากกว่า ทั้งในเรื่ องการจัดหาพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากเกษตรกรบางส่ วนหันไปปลูก
พืชชนิดอื่นเช่น ปลูกข้าว ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายประกันราคา และปัญหาในเรื่ องแรงงานภาคการเกษตรขาด
แคลน เนื่องจากแรงงานคนหนุ่มสาวมีการศึกษาที่ดีข้ ึน จึงไปทํางานที่สะดวกสบายมากกว่า เช่น งานใน
ภาคอุตสาหกรรม ห้างสรรพสิ นค้า โมเดิร์นเทรด ตลอดจนงานราชการ เป็ นต้น
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-11ผูถ้ ือหุน้ ถ้าลูกค้าญี่ปุ่นหันไปซื้อสิ นค้าจากผูค้ า้ รายอื่น บริ ษทั ฯจะทําอย่างไร เหตุใดจึงไม่พยายามขยาย
ตลาดไปทางยุโรปและอเมริ กาให้มากขึ้น
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีลูกค้าญี่ปุ่นเป็ นหลัก ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯก็ส่งสิ นค้าไปทางยุโรปและอเมริ กาด้วย
และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาขายสู ้ตลาดญี่ปุ่นไม่ได้ ประกอบกับระยะทางการจัดส่ งสิ นค้าไปยุโรป
และอเมริ กา ไกลกว่ามาก ต้นทุนค่าขนส่ งจึงสู ง ขณะที่ราคาขายไม่ได้สูงมากนัก
สําหรับคู่แข่ง
ต่างประเทศของบริ ษทั ฯคือ จีน และไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังให้ความมัน่ ใจสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และที่สาํ คัญสิ นค้าของบริ ษทั ฯจัดส่ งได้อย่างสมํ่าเสมอ
ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็ นข้อดีของบริ ษทั ฯและเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าให้ความสําคัญ
ผูถ้ ือหุน้ ทําไมบริ ษทั ฯ จึงเก็บเงินสดไว้ค่อนข้างมาก
บริ ษทั ฯ เงินสดที่ปรากฏในงบการเงิน บางส่ วนบริ ษทั ฯนําไปฝากประจํา และบางส่ วนบริ ษทั ฯต้องเก็บไว้
เป็ นเงินสดระยะสั้น เนื่องจากการจัดซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร เป็ นการซื้อเงินสด บริ ษทั ฯจึงกันเงินสดไว้
เพื่อการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพยายามบริ หารเงินสดให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ผูถ้ ือหุน้ อยากทราบว่าในอนาคต จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรื อไม่
บริ ษทั ฯ ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯพยายามเพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่ดว้ ยสภาพภูมิอากาศของไทยไม่เอื้ออํานวยใน
การเพราะปลูก เช่น แครอท บล็อกโคลี่ ปลูกแล้วคุณภาพไม่ดีพอ ผลผลิตที่ได้ค่อนข้างตํ่า ทําให้สู้ของ
ประเทศอื่นไม่ได้
ผูถ้ ือหุน้ ทําไมลูกหนี้ชาวไร่ จึงเพิ่มขึ้น
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีโครงการส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่ งต้องจัดหาเมล็ดพันธ์ ปุ๋ ย และยาฆ่าแมลง ให้กบั
เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ โดยบริ ษทั ฯทดรองจ่ายไปก่อนและทําการหักคืนในภายหลัง และในปัจจุบนั
ราคาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย และยาฆ่าแมลงมีตน้ ทุนที่สูงขึ้น ประกอบกับฤดูกาลในปัจจุบนั คลาดเคลื่อนไปจาก
เดิม การเพาะปลูกบางรุ่ นมาอยูใ่ นช่วงปลายปี จึงมีผลทําให้ลูกหนี้เกษตรกรซึ่งบริ ษทั ฯทดรองจ่ายไปก่อน
มียอดคงค้าง ณ วันสิ้ นปี เพิ่มขึ้น แต่ลูกหนี้ดงั กล่าวจะทยอยถูกหักคืนเมื่อมีการเก็บเกี่ยววัตถุดิบส่ งเข้า
บริ ษทั ฯในช่วงต้นปี ของปี ถัดไป
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ มีแนวทางอย่างไรกับประมาณการณ์ขายที่เพิ่มขึ้น 500 ตัน
บริ ษทั ฯ ลูกค้ายังมีความต้องการสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น ปัญหาด้านการขายจึงมีไม่มาก เมื่อเทียบกับปัญหาด้าน
การจัดหาพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้ได้สินค้าเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง
ผูถ้ ือหุน้ สิ นค้าที่ขายในประเทศ จําหน่ายที่ไหนบ้าง
บริ ษทั ฯ การจําหน่ายสิ นค้าในประเทศมี 2 ส่ วนคือ จําหน่ายผ่านบริ ษทั ในเครื อ คือบริ ษทั อะกรี ฟู้ดโพร
เซสซิ่ง จํากัด ซึ่งเป็ นการส่ งออกทางอ้อม อีกส่ วนหนึ่งจําหน่ายให้ลูกค้าประเภทโรงงาน เพื่อนําไปเป็ น
ส่ วนผสมในการผลิตสิ นค้า เพื่อขายในประเทศและส่ งออกในรู ปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
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-12ผูถ้ ือหุน้ สัดส่ วนทางการตลาดในประเทศญี่ปุ่น มีเท่าใด
บริ ษทั ฯ สิ นค้าเกษตรที่จาํ หน่ายในประเทศญี่ปุ่นมีหลากหลายมากและมาจากหลายประเทศ ดังนั้น จึงขอ
ตอบเฉพาะคู่แข่งในประเทศที่ทาํ การส่ งออกไปญี่ปุ่น โดยรวมแล้ว บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนการส่ งออก ประมาณ
ร้อยละ 60 ของสิ นค้าเกษตรแช่แข็งที่ส่งจากประเทศไทย ไปญี่ปุ่น
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้าสู่ การพิจารณา ประธานฯจึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอบคุณ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่มาเข้าร่ วมประชุมฯ
ปิ ดประชุมเมื่อเวลา 12.20 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นายศักดา พิมเมือง)
ผูจ้ ดบันทึกการประชุมฯ

(นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์)
ประธานที่ประชุมฯ

