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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที่  ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 เร่ิมประชุม เวลา 10.30 น. ณ หอ้งบองวีวองท์  โรงแรมตวนันา รามาดา  เลขท่ี  
80  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริษทัฯ เป็นประธานในท่ีประชุม 

ประธานท่ีประชุมแถลงวา่ วนัน้ีมีผูถื้อหุน้ทั้งท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และท่ีมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมแทน 
รวมจ านวน 93 คน นบัจ านวนหุน้ได ้ 261,553,350 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.62 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและช าระค่าหุน้แลว้ จ านวน 
381,145,725 หุน้ ซ่ึงเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 127,048,575 หุน้ และมีผูถื้อหุน้
และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34  จึงครบเป็นองคป์ระชุม ในระหวา่งการประชุม มีผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ มาร่วมประชุม เพ่ิมอีก จ านวน  15  คน  นบัจ านวนหุน้ได ้306,410  หุน้ 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายให้นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ์  ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั เป็นผูด้  าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

วาระการประชุม  ก่อนด าเนินการประชุมตามวาระ  ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

วนันีม้กีรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม  9  คน จากจ านวน 9 คน คอื  

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์       ประธานกรรมการบริษทั 
2.  นายประภาส  พลพพิฒันพงศ ์    ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
3.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์         กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์   กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
5. นายหลาน, มู่ – ชิว                      กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
6. นายอ านวย  ยศสุข                      กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
                                                           พิจารณาค่าตอบแทน 
7. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์                 กรรมการอิสระ  
8. ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล            กรรมการอิสระ 
9. น.ส.ดรุณี เรืองธรรม                   กรรมการอิสระ 
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ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีท าหนา้ท่ีในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก         ผูส้อบบญัชี ท าหนา้ท่ีสกัขีพยานการนบัคะแนน 
2. นายเกรียงกมล  ธีระศกัด์ิโสภณ  ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูส้งัเกตการณ์ 
3. นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์       ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั 
4. นายศกัดา  พิมเมือง                     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
5. นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์        ท่ีปรึกษากฎหมาย 

การด าเนินการตามนโยบายการตอ่ตา้นคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
มีความโปร่งใส ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาลและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
ไม่สนบัสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

ในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นแผน่พบั และแจกจ่ายใหก้บัพนกังานบริษทัฯ 
ทุกคนให้รับทราบและปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงการจดัท าเป็นหนังสือ ส่งให้ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นคู่คา้ เพ่ือรับทราบผ่านทางอีเมลล ์
รวมถึงการสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อตา้นทุจริตในประเทศไทย เพ่ือร่วมรณรงคใ์ห้ทุกองคก์รตระหนกัถึงผลกระทบของการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

การลงคะแนนและนบัคะแนน  

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ หลงัจากลงทะเบียนเขา้ประชุมแลว้ ทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนตามจ านวนวาระการประชุม ใน
แต่ละวาระจะมีช่องใหท้ าการลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ท่ีประชุมจะท าการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มี
การสลบัวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล เม่ือท าการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะท าการเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน 
เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนน ส่วนบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด  จะเก็บเม่ือเก็บบตัรท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงแลว้เสร็จ   

การประชุมน้ีใชโ้ปรแกรม และระบบบาร์โคด๊ช่วยในการลงทะเบียนและนบัคะแนน ผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏ
คะแนนท่ีจอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทราบผลของการนบัคะแนน หากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเห็นวา่
ผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง ก็สามารถท าการตรวจสอบไดใ้นทนัที พร้อมกนัน้ี บริษทัไดเ้ชิญให ้น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก ผูต้รวจสอบบญัชี ท า
หนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนของการประชุม และท่ีประชุมกล่าวเชิญผูถื้อหุ้นท่ีอาสาจะเขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจ
นบัคะแนน แต่ไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดอาสาการเป็นสกัขีพยานตรวจนบัคะแนนดงักล่าว 
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การลงมติ     

หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง การลงมติในวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด ส่วนวาระการอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระทีห่นึ่ง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ตามท่ี
ไดส่้งส าเนาใหผู้ถื้อหุน้แลว้  และขอใหท่ี้ประชุมมีมติ 

 มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดซกัถาม หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 และมีมติเป็น
เอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 261,586,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง -    
บตัรเสีย -    

 
วาระทีส่อง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 

ประธานแถลงผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 2558  มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย 

สินทรัพย ์ - 1,488,621,686 บาท 

หน้ีสิน - 139,679,547 บาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ - 1,348,942,139 บาท 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ - 0.10 : 1 เท่า 
รายไดจ้ากการขาย 1,419,894,639 1,419,894,639 บาท 

ก าไรส าหรับปี 119,558,472 144,122,384 บาท 

ก าไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย 8.42 10.15 % 

ก าไรต่อหุน้ 0.31 0.38 บาทต่อหุน้ 
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วาระทีส่าม พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติั งบการเงินของบริษทั ส าหรับปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 261,705,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง -    
บตัรเสีย -    

    
วาระทีส่ี่  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 คน คือ 

                   
 
 

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอช่ือกรรมการท่ีครบวาระ 2 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง คือ 1) นาย
ประภาส  พลพิพฒันพงศ์ 2) ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล และเสนอเลือกตั้ง 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม เป็นกรรมการอิสระ  น าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ  เน่ืองจากผู ้ได้รับการเสนอช่ือทั้ ง 3 คน ล้วนเป็นผู ้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั
ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  โดยมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
(www.cmfrozen.com) และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2559 น้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอ
รายช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษทั รายช่ือ และประวติัโดยยอ่ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ทั้ง 3 คน ไดส่้ง
ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
2. นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบุคคล 3 คน ตามท่ีกล่าวมา โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้นตอ้งยนิยอมใหมี้การเสนอช่ือ และหากไดรั้บการเสนอช่ือแลว้ บริษทัฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัก่อนจดทะเบียนเป็น
กรรมการ หากตรวจพบวา่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม บริษทัฯ จะไม่จดทะเบียนใหเ้ป็นกรรมการบริษทั 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามล าดบัคือ 1) นายประภาส  พลพิพฒันพงศ์  2) 
ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์

เห็นดว้ย 252,677,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 9,122,800    
บตัรเสีย -    

 
2. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล 

เห็นดว้ย 261,834,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 20,000    
บตัรเสีย -    

 
3. น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม 

เห็นดว้ย 261,834,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 20,000    
บตัรเสีย -    
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วาระทีห้่า  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่บริษทั บริษทั
จึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควร
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ดงัน้ี 

                        -      ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 9 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี 
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน 
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน 

นโยบายและวธีิการในการก าหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนดงักล่าวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ แลว้ เป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัอุตสาหกรรมเดียวกนั  
มีความใกลเ้คียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับ
ค่าตอบแทนของบริษทั ประจ าปี 2558 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัท่ีจะก าหนดค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการ            

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามท่ีประธานแถลง ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 261,839,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 20,000    
บตัรเสีย -    

 
วาระทีห่ก   พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

                   ประธานแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดพ้ิจารณาเห็น
ควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218 และ/หรือ 
2. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334   

เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2559  โดยผูต้รวจสอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพนัธ์   
หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ โดย
เสนอค่าตรวจสอบของบริษทั จ านวนเงิน 750,000.- บาท (เจ็ดแสนหา้หม่ืนบาทถว้น)    

                     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัให้แต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั โดยมี นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218 และ/หรือ น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334 เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของ
บริษทั ประจ าปี 2559 โดยให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั และอนุมติัค่า
ตรวจสอบของบริษทั จ านวนเงิน 750,000.- บาท (เจ็ดแสนหา้หม่ืนบาทถว้น)  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี                 
                                         

เห็นดว้ย 261,839,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 20,000    
บตัรเสีย -    

วาระทีเ่จด็ พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 

ประธาน แถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดพ้ิจารณา
และมีมติเห็นควรใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี 

- จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.20 บาทต่อหุ้น จากผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้กบัผูถื้อหุ้น 
จ านวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 76,229,145.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.76 ของก าไรสุทธิงบการเงินรวม โดยจ่าย
จากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้   

- อตัราการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงาน ในปี 2558 ร้อยละ 63.76 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
0.68  เม่ือเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล   จากผลการด าเนินงาน ในปี 2557 ท่ีจ่าย ร้อยละ 63.08  และอตัราการจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการด าเนินงานในปี 2558 ยงัคงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้คือจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ 

- เงินปันผล ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10  
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- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. 
หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559  และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559          

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานแถลงทุกประการ   
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 261,859,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง -    
บตัรเสีย -    

วาระทีแ่ปด พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้จดัสรร จ านวนเงนิ 526.00 บาท หรือคดิเป็น จ านวนหุ้น 526 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1.00 บาท เพือ่ให้เท่ากบัทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

ประธานแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัมีหุน้สามญัจดทะเบียน จ านวน 381,146,251 หุน้ หุน้สามญัจดัสรรและเรียกช าระแลว้ 
จ านวน 381,145,725 หุ้น ท าให้บริษทัมีหุ้นสามญัท่ีมิไดอ้อกจ าหน่าย หรือมิไดจ้ดัสรร หรือจดัสรรไม่ครบ จ านวน 526 หุ้น และท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดพิ้จารณาและมีมติเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัลดทุนจด
ทะเบียนลง  โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ีมิไดอ้อกจ าหน่าย หรือมิไดจ้ดัสรร หรือจดัสรรไม่ครบ จ านวน 526 หุน้ เพ่ือใหหุ้้นสามญัทั้งหมดท่ี
ไดจ้ดัสรรและไดรั้บเงินค่าหุน้ครบแลว้เท่ากบัจ านวนทุนจดทะเบียน  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จ านวน 526.00 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนหุ้น 526 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 381,146,251.00 บาท คงเหลือ 381,145,725.00 บาท ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 261,839,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9923 
ไม่เห็นดว้ย 20,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 
งดออกเสียง -    
บตัรเสีย -    
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วาระทีเ่ก้า    พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ประธาน แถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือใหห้นงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระ
ก่อน จึงควรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน  381,145,725 บาท (สามร้อยแปดสิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนหา้พนัเจด็ร้อยยีสิ่บหา้บาท) 
แบ่งออกเป็น    381,145,725 หุน้ (สามร้อยแปดสิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนหา้พนัเจด็ร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 
มูลค่าหุน้ละ                       1  บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแยกเป็น 
หุน้สามญั       381,145,725 หุน้ (สามร้อยแปดสิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนหา้พนัเจด็ร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ                   -  หุน้  (-) 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธาน แถลงทุกประการ ดว้ยงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 261,839,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 20,000    
บตัรเสีย -    

วาระทีสิ่บ   พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ ( ถ้าม ี) 

ในระหว่างการประชุม  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นและซักถาม ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนเกิดจากสาเหตุใด 
บริษทั ปริมาณการขายในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ลดลงเล็กนอ้ย แต่จากการท่ีบริษทัขายสินคา้เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดงันั้น 

เม่ือค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอ่อนตวั จึงท าใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากการขายสูงข้ึน 
ผูถื้อหุน้ สินคา้ท่ีส่งไปขายท่ีญ่ีปุ่นมีอะไรบา้ง 
บริษทั สินคา้หลกัมีอยู ่3 ตวั คือ ถัว่แขก ถัว่แระ และขา้วโพดหวาน 
ผูถื้อหุน้ สินคา้ของบริษทัใช ้knowhow จากประเทศญ่ีปุ่นหรือไม่ 
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บริษทั การเพาะปลูกสินคา้ของบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของฝ่ายส่งเสริมการเกษตรซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีของบริษทั เพื่อควบคุม
คุณภาพของวตัถุดิบให้ไดต้ามมาตรฐาน และบริษทัยงัไดรั้บขอ้เสนอแนะในเร่ืองการควบคุมคุณภาพการผลิตจากลูกคา้ญ่ีปุ่น
อยา่งสม ่าเสมอ 

ผูถื้อหุน้ สินคา้ของบริษทัปลูกไดปี้ละก่ีคร้ัง 
บริษทั สินคา้แต่ละตวัมีระยะเวลาการปลูกไม่เท่ากนั เช่น ถัว่แระ ปลูกไดปี้ละ 3 คร้ัง ถัว่แขก ปลูกไดปี้ละ 2 คร้ัง ส่วนขา้วโพด ปลูกไดปี้ 

1 คร้ัง แตมี่ฤดูกาลเพาะปลูกท่ีนานกวา่  
ผูถื้อหุน้ ขา้วโพดหวานส่งออกเป็นเมลด็หรือเป็นฝักอ่อน 
บริษทั บริษทัส่งออกขา้วโพดหวานแบบแกะเมลด็ 
ผูถื้อหุน้ บริษทัมีแผนอยา่งไรท่ีจะท าใหร้ายไดเ้พ่ิมข้ึน 
บริษทั บริษทัมีแผนท่ีจะเพ่ิมรายไดแ้บบค่อยเป็นค่อยไป นอกจากน้ี การตดัสินใจไปลงทุนท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นส่วน

หน่ึงของแผนท่ีจะเพ่ิมรายไดข้องบริษทั  
ผูถื้อหุน้ การด าเนินนโยบายต่อตา้นการทุจริตของบริษทัอยูใ่นขั้นตอนใด มีแผนจะด าเนินการใหไ้ดใ้บรับรองของโครงการหรือไม่ 
บริษทั บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้สอดคลอ้งกับการป้องกันการทุจริตแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการ

ประเมินผลของการปฏิบติั และรวบรวมขอ้มูลเพื่อยืน่ขอรับรองโครงการ 
ผูถื้อหุน้ อตัราการจ่ายเงินปันผลลดลง เม่ือเทียบกับปี 2555-2556 เกิดจากการท่ีบริษัทตอ้งการน าเงินสดไปลงทุนท่ีสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ใช่หรือไม่ 
บริษทั ในปีน้ีบริษทัฯ คาดว่าจะมีการลงทุนในโครงการใหม่ จึงมีความจ าเป็นในการส ารองเงินส าหรับการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม

บริษทัฯ ยงัคงจ่ายเงินปันผลตามนโยบายปันผลของบริษทัฯ คือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของผลก าไร   
ผูถื้อหุน้ วตัถุประสงคข์องการไปลงทุนท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพ่ืออะไร มีผลอยา่งไรกบับริษทัในแง่ยอดขาย หรือลดตน้ทุน 

หรือเป็นการจดัหาวตัถุดิบ 
บริษทั แมว้่าค่าแรงจะอยูท่ี่ 300 บาทต่อวนั แต่บริษทัก็ยงัประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เม่ือเขา้สู่ AEC แลว้ แรงงานอาจจะยิ่งขาด

แคลนมากข้ึน บริษทัพยายามมองไปอีก 10 ปีขา้งหนา้ จึงตอ้งมองหาแหล่งผลิตใหม่ ๆ                                                                                                                       
ผูถื้อหุน้ หากโครงการท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เสร็จสมบูรณ์ รายไดข้องบริษทัจะเป็นอยา่งไร หรือตน้ทุนจะลดลงเท่าใด 
บริษทั ตน้ทุนค่าแรงจะลดลง เน่ืองจากค่าแรงท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ถูกกวา่ ประกอบกบัสินคา้ท่ีผลิตท่ีไทย มีสินคา้หลกั 3 

ตวัคือ ถัว่แขก ถัว่แระ และขา้วโพดหวาน  เม่ือไปลงทุนท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะมีสินคา้เพ่ิมข้ึน เช่น แครอท, 
บลอ็คโคล่ี ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสของบริษทัท่ีจะสามารถขยายตลาดส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดอ่ืนๆได ้

ผูถื้อหุน้ ท่ีกล่าวถึงขอ้ตกลง TPP ซ่ึงถา้มีการบงัคบัใชอ้าจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้ของบริษทัไปยงัประเทศญ่ีปุ่น อยากทราบ
วา่จะเป็นสินคา้ประเภทใด และสดัส่วนการส่งออกสินคา้ของบริษทันั้นเป็นเท่าใด 

บริษทั สินคา้ท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการส่งออกเม่ือขอ้ตกลง TPP มีผลบงัคบัใช้คือ ขา้วโพดหวาน ซ่ึงบริษทัส่งออกไปญ่ีปุ่น 
ประมาณ 6,000 ตนัต่อปี ในขณะท่ีทางสหรัฐอเมริกาส่งเขา้ไปในญ่ีปุ่น ประมาณ 30,000 ตนัต่อปี 

ผูถื้อหุน้ โครงการลงทุนท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษทัจะส่งออกสินคา้จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไปญ่ีปุ่น หรือ
ส่งออกจากไทยไปญ่ีปุ่น 

บริษทั บริษทัจะส่งออกสินคา้จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไปญ่ีปุ่นโดยตรง 



 
นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ_์_____________________________ผูต้รวจสอบ 

11 

ผูถื้อหุน้ ก าลงัการผลิตท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีก าลงัการผลิตเท่าใด 
บริษทั จากแผนท่ีจดัท าไว ้ปีแรก ผลิตประมาณ 5,000-6,000 ตนั ปีท่ีสอง ประมาณ 13,000 ตนั  
ผูถื้อหุน้ เหตุใดจึงตั้งเป้าหมายการขายในปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 
บริษทั เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัเป็นสินคา้การเกษตร จึงตั้งเป้าหมายการขายตามประมาณการสินคา้ท่ีผลิตได ้จากสถานการณ์ภยัแลง้

ในประเทศไทย บริษทัคาดการณ์วา่ผลผลิตทางการเกษตรปีน้ีจะลดลง บริษทัจึงตอ้งลดประมาณการขายเน่ืองจากผลกระทบ
ดงักล่าว แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดท้ าการส ารองสินคา้ไวบ้างส่วนแลว้ ผลกระทบจึงมีไม่มากนกั 

 
ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 
 
ปิดประชุมเม่ือเวลา 11.55 น. 

 
 
                                                                                      ลงช่ือ                                 ลายเซ็น 
 
                                                                                                 (นายประยรู   พลพิพฒันพงศ)์ 
                                                                                                           ประธานท่ีประชุม           
   
 
 
 
                ลายเซ็น 
       (นายศกัดา  พิมเมือง) 
      ผูจ้ดบนัทึกการประชุม             


