
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที ่ ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  ณ ห้องบองวีวองท์  โรงแรมตวนันา  เลขท่ี  80  ถนน   

สุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นายประยรู พลพิพฒันพงศ์ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุมแถลงวา่ วนัน้ีมีผูถื้อหุ้นทั้งท่ีมาเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยตนเอง และท่ีมอบให้ผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมแทน รวมจาํนวน 56 คน นบัจาํนวนหุ้นได ้251,395,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

65.96 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและชาํระค่าหุ้นแลว้ จาํนวน 381,145,725 หุ้น ซ่ึงเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 127,048,575 หุ้น และมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ตามขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 34 จึงครบเป็นองคป์ระชุม ในระหวา่งการประชุม มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ มาร่วมประชุม เพ่ิมอีก จาํนวน 11 คน นับ

จาํนวนหุน้ได ้122,775 หุน้ 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายใหน้ายกรกิจ กอ้งไพบูลยผ์ล เป็นผูด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

วาระการประชุม  ก่อนดาํเนินการประชุมตามวาระ  ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

วนันีม้กีรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม  8  คน จากจาํนวน 8 คน ครบ 100 % คือ  

1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์       ประธานกรรมการบริษทั 

2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์    ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

3. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์         กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

4. นายหลาน, มู่ – ชิว                      กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5. นายอาํนวย  ยศสุข                      กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

                                                          พิจารณาค่าตอบแทน 

6. นายอาํพล  รวยฟพูนัธ์                 กรรมการอิสระ  

7. ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล            กรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม      กรรมการอิสระ 
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ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีทาํหนา้ท่ีในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก          บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั - ผูต้รวจสอบบญัชี 

2. นางสุดศิริ บุนนาค ทากาโน        ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย - ผูส้งัเกตการณ์ 

3. นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์       ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั 

4. นายศกัดา  พิมเมือง                     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

5. นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์        ท่ีปรึกษากฎหมาย 

การดาํเนินการตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

มีความโปร่งใส ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาลและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

ไม่สนบัสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) ไดใ้ห้การรับรองบริษทั เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี 

ในปี 2561 ผูต้รวจสอบภายในไดท้าํการตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ประจาํปี และได้

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

การลงคะแนนและนบัคะแนน  

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ หลงัจากลงทะเบียนเขา้ประชุมแลว้ ทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนตามจาํนวนวาระการประชุม ใน

แต่ละวาระจะมีช่องใหท้าํการลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ท่ีประชุมจะทาํการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มี

การสลบัวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล เม่ือทาํการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะทาํการเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน 

เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนน ส่วนบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด  จะเก็บเม่ือเก็บบตัรท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงแลว้เสร็จ   

การประชุมน้ีใชโ้ปรแกรม และระบบบาร์โคด๊ช่วยในการลงทะเบียนและนบัคะแนน ผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏ

คะแนนท่ีจอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทราบผลของการนบัคะแนน หากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเห็นวา่

ผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง ก็สามารถทาํการตรวจสอบไดใ้นทนัที และผูด้าํเนินการประชุมกล่าวเชิญผูถื้อหุ้นท่ีอาสาจะเขา้ร่วมเป็นผูต้รวจสอบ

การนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดอาสาเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงดังกล่าว บริษทัจึงได้เชิญให้ น.ส.          

ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ ตวัแทนจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั ผูต้รวจสอบบญัชี ทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงของ

การประชุม 
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การลงมติ     

หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง การลงมติในวาระท่ี 1, 3, 4, 6 และ 7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด และวาระท่ี 5 การ

อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระทีห่นึ่ง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ตามท่ี

ไดส่้งสาํเนาใหผู้ถื้อหุน้แลว้  และขอใหท่ี้ประชุมมีมติ 

 มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 และมีมติ

เป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 63 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้251,439,119 หุน้  

เห็นดว้ย 251,439,119 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

 

วาระทีส่อง รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 

นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ถลงผลการดาํเนินงานของบริษทั ในปี 2561 มีผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทคคู่คา้ 

ญ่ีปุ่น เป็นประเทศคู่คา้หลกัของบริษทั ในปีท่ีผา่นมา ญ่ีปุ่นมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 1.1 การอุปโภคบริโภค

ถือว่าดีข้ึน  ผลจากพายุท่ีเกิดในเดือนสิงหาคมและกนัยายน กระทบเฉพาะในเขตเมือง เช่น เกียวโต โอซากา้ โตเกียวซ่ึงไม่ใช่

แหล่งเพาะปลูก  ทาํให้ไตรมาส 3 GDP ของญ่ีปุ่นติดลบเล็กน้อย  ส่งผลกระทบเพียงระยะสั้น  มาตรการทางการเงิน BOJ มี

แนวโนม้คงนโยบายทางการเงินแบบผอ่นคลาย  มีการลงทุนโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือรองรับโอลิมปิกฤดูร้อนท่ีญ่ีปุ่นจะ

เป็นเจา้ภาพในปี 2020 ซ่ึงคาดวา่เศรษฐกิจจะโต ประมาณ 1-2%  อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ช่วงเดือนตุลาคมท่ีจะถึงน้ี ญ่ีปุ่นจะ
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มีการข้ึนภาษีบริโภค จาก 8% เป็น 10%  อาจส่งผลต่อการใชจ่้ายภาคครัวเรือนลดลงบา้ง  แต่คงไม่มากนกั เพราะเม่ือหลายปีก่อน 

ท่ีญ่ีปุ่นข้ึนภาษีจาก 5% เป็น 8% ก็ไดรั้บผลกระทบเพียงระยะสั้นและไม่รุนแรงมากนกั 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการส่งออกเป็นหลกั ประมาณร้อยละ 98 และรับรู้รายไดเ้ป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 ค่าเงินบาท

ต่อเหรียญสหรัฐฯมีความผนัผวนและมีแนวโนม้ท่ีจะแขง็ค่าข้ึน ทาํให้เป็นปัจจยักดดนัผลประกอบการท่ีลดลงของบริษทัฯ และ

รวมถึงปีน้ีดว้ย  

สภาพภูมิอากาศ 

สาํหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯเป็นสินคา้ทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจยั

สําคญัต่อการดาํเนินงาน ในปีท่ีผ่านมาสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ อากาศดี ทาํให้การ

เพาะปลูกไดผ้ลดี   

สภาพภูมิอากาศของประเทศคู่คา้ ญ่ีปุ่นไม่ไดเ้ป็นประเทศผูน้าํเขา้เพียงอยา่งเดียว แต่มีการเพาะปลูกเองดว้ย ดงันั้นถา้ปีใดสภาพ

ภูมิอากาศไม่ดี  ผลผลิตก็จะไม่ดี จึงตอ้งพ่ึงพาสินคา้แช่แข็งและสินคา้แปรรูปจากการนาํเขา้มาก  แต่ถา้ปีใดสภาพภูมิอากาศดี 

ผลผลิตดี  การนาํเขา้สินคา้แช่แขง็หรือสินคา้แปรรูปก็จะลดลง  ในปีท่ีผ่านมา ญ่ีปุ่นมีพายเุขา้ในเขตเมือง แต่เขตเพาะปลูกไม่ได้

รับผลกระทบ  ทาํใหก้ารเพาะปลูกยงัคงเป็นไปตามปกติ การพ่ึงพิงสินคา้จากการนาํเขา้จึงไม่มากเท่าท่ีควร 

ปริมาณวตัถุดิบ 

ปริมาณวตัถุดิบมีความเช่ือมโยงกบัสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา สภาพภูมิอากาศดี ทาํให้บริษทัฯเก็บเก่ียววตัถุดิบได้

มากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ นบัเป็นขอ้ดี เพราะตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยจะตํ่าลง แต่ปัจจยัท่ีทาํให้การบริหารจดัการลาํบากคือเม่ือ

ปริมาณวตัถุดิบเพ่ิมสูงข้ึน ทาํให้การบริหารจดัการห้องเยน็เกิดความยุ่งยาก  ห้องเยน็ไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ  ตอ้งนาํวตัถุดิบ

ส่วนเกินไปฝากหอ้งเยน็ภายนอก ทาํใหบ้ริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บเพ่ิมสูงข้ึน 

ผลการดาํเนินงาน 

รายไดจ้ากการขายลดลงจากปี 2560  จาก 1,358 ลา้นบาท เหลือ 1,266 ลา้นบาท ในปี 2561 ลดลง 92 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 6.8% ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลดลงของยอดขายก็คือ อตัราแลกเปล่ียนท่ีแขง็ค่าข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบมาก  ปริมาณการขายท่ี

ลดลง ดิดเป็นร้อยละ 2.68%  แต่มีปัจจยับวกคือบริษทัสามารถปรับข้ึนราคาสินคา้ไดบ้างส่วน  สาํหรับกาํไรสุทธิลดลงจาก 160 

ลา้นบาท ในปี 2560 เหลือ 97 ลา้นบาท ในปี 2561 ลดลง 63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.23  ปัจจยัหลกั เกิดจากความผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และตน้ทุนขายต่อหน่วยปรับตวัสูงข้ึน จากการปรับค่าแรงขั้นตํ่า   ค่านํ้ ามนัท่ี

สูงข้ึน และค่าใชจ่้ายในการฝากแช่หอ้งเยน็ภายนอกเพ่ิมข้ึน   
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การขายตามไตรมาส ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26-27 จะอยูใ่นช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 สาํหรับการขายตามภูมิภาค บริษทัฯมีการ

ส่งออก ร้อยละ 98 ซ่ึงส่วนใหญ่ร้อยละ 94 ส่งไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ท่ีเหลือร้อยละ 4 จะเป็นตลาดในแถบยุโรป อเมริกา และ

ตะวนัออกกลาง และอีกร้อยละ 2 เป็นการขายตลาดในประเทศ   

กาํไรต่อหุ้นลดลงจาก 0.42 บาท/หุ้น ในปี 2560 เหลือ 0.26 บาท/หุ้น ในปี 2561  สินทรัพย์รวม ลดลงเล็กน้อย ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั  รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ลดลงจาก 557 ลา้นบาท ในปี 2560 เหลือ 312 ลา้นบาท ในปี 

2561 เกิดจากบริษทัมีรายไดเ้งินบาทท่ีลดลง  มีการใชเ้งินสดพ่ือซ้ือวตัถุดิบในปริมาณท่ีมากข้ึน และมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

ปี รวมถึงการลงทุนปรับปรุงห้องเยน็และเคร่ืองจกัรอ่ืนท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน   สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจาก 434 ลา้นบาท ในปี 

2560 เป็น 613 ลา้นบาท ในปี 2561 เกิดจากการรับซ้ือผลผลิตท่ีมากข้ึน และปริมาณการขายท่ีลดลง  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก

สินคา้ของบริษทัมีอาย ุประมาณ 2 ปี จึงอยูใ่นภาวะท่ีจดัการได ้ไม่ทาํใหสิ้นคา้เส่ือมคุณภาพหรือเสียหาย  ส่วนรายการสินทรัพย์

ถาวรต่างกนัไม่มากนกั 

อตัราส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั คือ อตัรากาํไรขั้นตน้ จากเดิมในปี 2560 ร้อยละ 23.8 ลดลงเหลือร้อยละ 19.5 ในปี 

2561  อตัรากาํไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 11.8 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 7.7 ในปี 2561  

สาํหรับกิจกรรมท่ีบริษทัไปร่วมงานแสดงสินคา้ในประเทศต่างๆ ไดรั้บการตอบรับท่ีดี ลูกคา้ใหค้วามสนใจ  

นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 

รายการ งบการเงนิ หน่วย 

สินทรัพย ์ 1,558,998,474 บาท 

หน้ีสิน 134,286,825 บาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,424,711,649 บาท 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.09 : 1 เท่า 

รายไดจ้ากการขาย 1,265,508,640 บาท 

กาํไรสาํหรับปี 97,481,607 บาท 

กาํไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย 7.70 % 

กาํไรต่อหุน้ 0.26 บาทต่อหุน้ 

 

วาระทีส่าม พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและมีมติ 
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ตอบขอ้ซกัถาม 

นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูรั้บมอบฉนัทะ จากนายกิตติวฒัน์ สุจริตพงศ ์ถือหุน้ 48 หุน้ และนายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ถือหุน้ 210 หุน้ 

ถาม  บริษทัจะมีวิธีการดาํเนินการอย่างไรกบัปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีมีอยูม่ากเช่นการนาํสินคา้ไปฝากห้องเยน็ภายนอก  และการเพ่ิม

ยอดขาย  

ตอบ  สินคา้ของบริษทัเป็นสินคา้เกษตรท่ีปลูกไดปี้ละ 2-3 คร้ัง ดงันั้นถา้ปีใดท่ีมีสินคา้คงเหลือมาก ในปีถดัไปบริษทัจะบริหารการปลูก 

ดว้ยการลดพ้ืนท่ีการปลูก เพ่ือใหส้ตอ๊กสินคา้เกิดความสมดุล การดาํเนินการดงักล่าวในเดือนเมษายน-พฤษภาคม สตอ๊กของบริษทัก็จะเขา้

สู่ภาวะปกติ  ในส่วนของการบริหารจดัการหอ้งเยน็ เน่ืองจากบริษทัมี 2 โรงงาน จึงจดัการแบบพ่ึงพิงกนั โดยถา้โรงงานใดสินคา้ลดลงและ

มีพ้ืนท่ีวา่ง  บริษทัก็จะนาํสินคา้อีกโรงงานหน่ึงไปจดัเก็บ เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้ายจากการนาํสินคา้ไปฝากห้องเยน็ภายนอก ส่วนการเพ่ิม

ยอดขาย ตลาดในประเทศ บริษทัทาํการขายตาม Food Service รายใหญ่ ส่วนตลาดต่างประเทศ อยูใ่นขั้นตอนการติดต่อประสานงานกบั

ลูกคา้ประเทศท่ีบริษทัไปออกงานแสดงสินคา้  

นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผูถื้อหุน้ จาํนวน 1,000 หุน้ 

ถาม  เจา้หน้ีการคา้  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  เจา้หน้ีอ่ืนๆ คืออะไร และรายไดจ้ากการลงทุน  รายไดอ่ื้น ๆ มาจากไหนบา้ง 

ตอบ  รายไดจ้ากการลงทุน เป็นการนาํเอาเงินสดจากสภาพคล่องส่วนเกินไปฝากประจาํและไปลงทุนในกองทุนต่างๆ  รายไดอ่ื้นเป็น

รายไดจ้ากการขอคืนภาษี 19 ทว ิ รายไดจ้ากการขายเศษซาก  ส่วนเจา้หน้ีการคา้ เป็นเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการทาํการคา้ปกติ ไม่มีเจา้หน้ีท่ีเป็น

รายการพิเศษ สาํหรับค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ประกอบดว้ยค่าไฟฟ้า  ค่าแรงงาน และโบนสั ซ่ึงจะทาํการจ่ายในรอบบญัชีถดัไป 

ถาม  อยากทราบวา่นอกเหนือจากประเทศญ่ีปุ่นและประเทศท่ีระบุในรายงาน  ยงัมีประเทศอ่ืนท่ีจะส่งไปขายไดอี้กหรือไม่ 

ตอบ  สินคา้หลกัของบริษทัมี 3 รายการ คือ ถัว่แระ ถัว่แขก ขา้วโพดหวาน   ถัว่แขก ส่วนใหญ่จะส่งไปท่ีญ่ีปุ่น ประเทศอ่ืนบริโภคกนันอ้ย

มาก  ทางยุโรปจะปลูกและบริโภคกนัเอง ราคาค่อนขา้งถูกมากเพราะใชเ้คร่ืองจกัรเก็บเก่ียว  ถัว่แขกของบริษทัท่ีส่งไปญ่ีปุ่นเป็นสินคา้

เกรดเอ ยโุรปจะไม่ส่งไปญ่ีปุ่น เพราะคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ ์ สาํหรับขา้วโพดหวาน ตลาดหลกัคือญ่ีปุ่น ส่วนอเมริกาบริโภคเยอะมาก แต่

อเมริกาเป็นประเทศผูผ้ลิต  ทางยุโรปผลิตเองและบริโภคกนัเอง ส่วนถัว่แระ บริษทัส่งไปทั้งญ่ีปุ่น ยโุรป  อเมริกา และบางส่วนขายใน

ประเทศ  

น.ส. กญัญาภคั สุรพนัธ์ุสกลุ ผูถื้อหุน้ จาํนวน 9,800 หุน้ 

ถาม  เสนอแนะวา่ บริษทัฯควรมีสินคา้ท่ีหลากหลาย  เช่น สินคา้เกษตรอินทรีย ์ ผลไมแ้ช่แขง็ 

ตอบ  ท่ีผา่นมา ลูกคา้ญ่ีปุ่นขอใหบ้ริษทัผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์และเขายนืยนัท่ีจะบวกเพ่ิมใหบ้ริษทัไดเ้พียง 20% ซ่ึงไม่คุม้กบัตน้ทุนการ

ผลิต  แต่ถา้เขาบวกเพ่ิมให ้60% จึงจะทาํการผลิตได ้ ส่วนสินคา้ใหม่ ๆ บริษทัไดท้าํการพฒันาร่วมกบัศูนยน์วตักรรม โดยใชว้ตัถุดิบหลกั

ของบริษทัท่ีมีอยู ่แปรรูปใหเ้ป็นสินคา้เชิงนวตักรรม แต่อยา่งไรก็ตาม การพฒันาสินคา้เชิงนวตักรรมยงัตอ้งใชเ้วลาอีกสกัระยะหน่ึง 
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มตทิีป่ระชุม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั งบการเงินของบริษทั สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 67 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

เห็นดว้ย 251,506,771 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 11,248 เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

    

วาระทีส่ี่  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 คน คือ 

                   

 

 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบุคคล 3 คน ตามท่ีกล่าวมา โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ

ช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และบุคคล

ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้นตอ้งยนิยอมใหมี้การเสนอช่ือ และหากไดรั้บการเสนอช่ือแลว้ บริษทัฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัก่อนจดทะเบียนเป็น

กรรมการ หากตรวจพบวา่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม บริษทัฯ จะไม่จดทะเบียนใหเ้ป็นกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ ตั้งแต่

วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.cmfrozen.com) และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2562 น้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ

บุคคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษทั  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากรรมการท่ีครบวาระตามแบบ Board skill matrix แลว้ พบว่า

กรรมการ ท่ีครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผูมี้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบติัตามแบบตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บ

คดัเลือกใหเ้สนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระของบริษทั อีกทั้งไดอุ้ทิศตนในการทาํหนา้ท่ีกรรมการบริษทัมาอยา่ง

ต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งมาก  จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายประภาส พลพิพฒั

1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2. ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

 

นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ_์_____________________________ผูต้รวจสอบ 
7 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/


นพงศ ์2) ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  รายช่ือ และประวติัโดยยอ่

ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ทั้ง 3 คน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหเ้สนอช่ือกรรมการท่ีครบวาระ 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง คือ 1) นาย

ประภาส  พลพิพฒันพงศ ์2) ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม  นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ  เน่ืองจากผูไ้ด้รับการเสนอช่ือทั้ง 3 คน ลว้นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษทั 

กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูมี้คุณสมบติัการเป็นกรรมการตามท่ีกฏหมายกาํหนด มีความรู้ดา้นต่าง ๆ 

และความสามารถท่ีหลากหลายตรงตามท่ีบริษทัตอ้งการ  ตลอดระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่งไดท้าํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระอยา่ง

เตม็ความสามารถ ใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ  

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  ผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ตามลาํดบัคือ 1) นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ 2) ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 67 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์

เห็นดว้ย 251,480,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 37,663 เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   
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วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 67 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

2. ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

เห็นดว้ย 251,441,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 76,573 เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 67 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม 

เห็นดว้ย 251,441,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 76,573 เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

วาระทีห้่า  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2562 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทั บริษทั

จึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควร

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 ดงัน้ี 

                        -      ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 8 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี 

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน 

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

- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ค่าเบ้ียประชุม,โบนสั, เบ้ียประกนั เป็นตน้ 

นโยบายและวธีิการในการกาํหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนดงักล่าวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ แลว้ เป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัอุตสาหกรรมเดียวกนั  

มีความใกลเ้คียงกับค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงประกอบธุรกิจและมีขนาดใกลเ้คียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับ

ค่าตอบแทนของบริษทัประจาํปี 2561 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัท่ีจะกาํหนดค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม ท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้ง

กรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการ            
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 ตามท่ีประธานแถลง ดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 67 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

เห็นดว้ย 251,451,156 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 66,863 เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

 

วาระทีห่ก   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 

                   ประธานแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดพิ้จารณาเห็น

ควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218 และ/หรือ 

2. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334   

เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2562 โดยผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมี

ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น

อิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษทั จาํนวนเงิน 865,000.- บาท (แปดแสนหกหม่ืนหา้พนับาทถว้น)    

                     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัให้แต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั โดยมี นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218 และ/หรือ น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ประจาํปี 2562 โดยให้คนใดคนหน่ึงมีอาํนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั และอนุมติัค่า

ตรวจสอบของบริษทั จาํนวนเงิน 865,000.- บาท (แปดแสนหกหม่ืนหา้พนับาทถว้น)  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี     
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  วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 67 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้ 

เห็นดว้ย 251,491,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 26,200 เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

วาระทีเ่จด็ พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2561 

        ประธาน แถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดพิ้จารณา

และมีมติเห็นควรใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี 

- จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.11 บาทต่อหุน้ ใหก้บัผูถื้อหุน้ จาํนวน 381,145,725 หุน้ คิดเป็นเงิน 41,926,029.75 บาท เม่ือรวมกบั

เงินปันผลระหวา่งกาล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 ในอตัรา 0.10 บาท

ต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 รวมเป็นเงิน

ปันผลทั้งส้ิน 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 80,040,602.25 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 82.11 ของกาํไรสุทธิ โดยจ่ายจาก

ธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ในอตัรา 0.21 บาทต่อหุน้  

- เงินปันผล ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10  

- กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2562 ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

ตอบขอ้ซกัถาม 

นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูรั้บมอบฉนัทะ จากนายกิตติวฒัน์ สุจริตพงศ ์ถือหุน้ 48 หุน้ และนายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ถือหุน้ 210 หุน้ 

ถาม  การกาํหนดวนั XD เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล ควรกาํหนดภายหลงัจากมีมติผูถื้อหุ้นแลว้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

ตดัสินใจซ้ือหุน้เพ่ือรับเงินปันผล 

ตอบ  หลายปีก่อนบริษทักาํหนดวนั XD เพ่ือสิทธิในการเขา้ประชุม และรับเงินปันผล แยกออกจากกนั แต่มีเสียงสะทอ้นจากผูถื้อหุ้นวา่

ไดรั้บเงินปันผลชา้ อยากให้บริษทัจ่ายเงินปันผลให้เร็วข้ึน ต่อมาบริษทัจึงกาํหนดวนั XD เพ่ือสิทธิในการเขา้ประชุม และรับเงินปันผล 

เป็นวนัเดียวกนั ทาํให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัขอนําขอ้เสนอแนะไปพิจารณาเป็นการภายในว่าควร

ปรับเปล่ียนการกาํหนดวนั XD หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 
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มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานแถลงทุกประการ   

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 67 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

เห็นดว้ย 251,491,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 26,200 เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

วาระทีแ่ปด   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้าม ี) 

ไม่ปรากฏวา่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

ผูถื้อหุน้สอบถาม 

ถาม  ผลประกอบการของ บจก. ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย ท่ีบริษทัฯไปลงทุน 15% เป็นอยา่งไรบา้ง 

ตอบ  ช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา บริษทั ซิโน-ไทยฯ เช่าโรงงานเพ่ือทาํการผลิต ต่อมาไดส้ร้างโรงงานใหม่ และไดท้าํการยา้ยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์

มายงัโรงงานใหม่ คาดวา่ส้ินเดือนเมษายนจะแลว้เสร็จ และในเดือนพฤษภาคมจะเร่ิมทาํการผลิต  ท่ีผ่านมาการผลิตทาํไดไ้ม่เต็มท่ีทาํให้มี

ผลขาดทุนต่อเน่ือง แต่จากรายงานท่ีไดรั้บ ปีน้ีมีออเดอร์ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมมาก และเป็นสินคา้ Hi-end 

Snacks สามารถบริโภคไดทุ้กวยั ทั้งเด็ก ผูใ้หญ่ คนสูงอาย ุรวมถึงผูป่้วย หลงัจากปีน้ีเป็นตน้ไป ผลประกอบการจะเร่ิมดีข้ึน 
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เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 

 

 

ปิดประชุมเม่ือเวลา 12.13 น. 

 

                                                                                    

   ลงช่ือ                 ลายเซ็น          

 

                                                                                                  (นายประยรู   พลพิพฒันพงศ)์ 

                                                                                                                     ประธานท่ีประชุม           

 

  

              ลายเซ็น 

 

                        (นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ)์ 

                                          เลขานุการบริษทั             
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