
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
เวลาและสถานที ่ ประชุมวนัพุธท่ี 23 เมษายน 2557 เร่ิมประชุม เวลา 10.30 น. ณ หอ้งมณเฑียรทิพย ์ 
                           โรงแรมมณเฑียร   เลขท่ี  54  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม แถลงวา่ วนัน้ีมีผู ้
ถือหุน้ทั้งท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  และท่ีมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมแทน รวมจ านวน 
123   คน นบัจ านวนหุน้ได ้234,671,196 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.57 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและช าระ
ค่าหุน้แลว้ จ  านวน 381,145,725 หุน้ ซ่ึงเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายได้
ทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 127,048,575 หุน้ และมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34  จึงครบเป็นองคป์ระชุม 

ในระหวา่งการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ มาร่วมประชุม เพิ่มอีก จ  านวน  12  คน  นบัจ านวน
หุน้ได ้71,057  หุน้ 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายใหน้ายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั 
เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
วาระการประชุม  ก่อนด าเนินการประชุมตามวาระ  ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
วนันีม้กีรรมการบริษทั มาเข้าร่วมประชุม รวม  9  คน จากจ านวน 10 คน คอื  

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์       ประธานกรรมการ 
2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์    กรรมการผูจ้ดัการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
3.  นายสุวฒัน ์ พงษภ์าสุระ              กรรมการบริหาร  
4.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์    กรรมการบริหาร  ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  

                                                    และผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
5.  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์         กรรมการบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  เลขานุการบริษทั  

                                                    และผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
6. นายหลาน, มู่ – ชิว                      กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
7. นายอ านวย  ยศสุข                      กรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการสรรหา 

                                                    และพิจารณาค่าตอบแทน 

      8. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์                 กรรมการอิสระ  
9. ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล           กรรมการอิสระ                    
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ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีท าหนา้ท่ีในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. นายศกัดา  พิมเมือง                      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  ท าหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุม 

2. นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์         ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท าหนา้ท่ีด าเนินการประชุม 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก     ผูส้อบบญัชี ท าหนา้ท่ีสักขีพยานการนบัคะแนน 

4. นางสาวหยาดอรุณ  ลกัษมีเศรษฐ ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูส้ังเกตการณ์ 

การลงคะแนนและนบัคะแนน   ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ หลงัจากลงทะเบียนเขา้ประชุมแลว้ ทุกท่าน
จะไดรั้บบตัรลงคะแนนตามจ านวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องใหท้ าการลงคะแนน 3 ช่อง คือ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ท่ีประชุมจะท าการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มีการสลบัวาระการ
ประชุม เม่ือท าการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียงก่อน เพื่อความรวดเร็วในการนบัคะแนน ส่วนบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด  จะเกบ็เม่ือการ
ประชุมเสร็จส้ินแลว้   
การประชุมน้ีใชโ้ปรแกรม และระบบบาร์โค๊ดช่วยในการลงทะเบียนและนบัคะแนน ผลการนบัคะแนนใน
แต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนท่ีจอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทราบผลของ
การนบัคะแนน หากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเห็นวา่ผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง กส็ามารถท าการตรวจสอบ
ไดใ้นทนัที  
การลงมติ    หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง   การลงมติในวาระปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   ส่วนวาระการอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน        
วาระทีห่น่ึง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
                     ประธาน ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556  ซ่ึง
ประชุม เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 ตามท่ีไดส่้งส าเนาใหผู้ถื้อหุน้แลว้  และขอใหท่ี้ประชุมมีมติ 

 มติ                ท่ีประชุม ไดพ้ิจารณาแลว้ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดซกัถาม  หรือขอแกไ้ข รายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556  และมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2556 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 234,711,296 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
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วาระทีส่อง    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2556 
              นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์  ประธานท่ีประชุม แถลงผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย ในปี 2556  มีรายไดจ้ากการขาย รวมจ านวน 1,426.5 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 65 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 และมีก าไรสุทธิ 135.8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 38.3 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 22 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจากค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า  อตัรา
แลกเปล่ียนลดลงจากการป้องกนัความเส่ียงดว้ยการขายเงินล่วงหนา้ และปริมาณการขายลดลง                                                                                                                                                                             
วาระทีส่าม    พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
                      ประธาน     ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษทั        ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31  
                      ธนัวาคม 2556   ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุม 

                      พิจารณาและมีมติ 
 มติ                ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติั 
                      งบการเงินของบริษทั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 234,729,547 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

วาระทีส่ี่         พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
                      ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ี บริษทั มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 
3 ท่าน คือ 

1. นายสุวฒัน ์ พงษภ์าสุระ 
2. นายอ านวย  ยศสุข 

3. นายสันติชยั  สุเอกานนท ์
                  โดยคณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  พิจารณา
แลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหเ้สนอช่ือกรรมการท่ีครบ
วาระ 2 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง คือ 1) นายสุวฒัน ์ พงษภ์าสุระ 2) นายอ านวย  ยศสุข และ 
3) เสนอเลือกตั้ง น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม เป็นกรรมการอิสระแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง  น าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  เน่ืองจากผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 คน ลว้นเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั  
                      ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย สามารถเสนอรายช่ือบุคคล            เพื่อรับการ 
 

นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ_์____________ผูต้รวจสอบ                                                          3/9 



 

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

โดยในปี 2557 น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

                      รายช่ือ และประวติัโดยยอ่ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ทั้ง 3 คน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
                      บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบุคคล 3 ท่าน ตามท่ี
กล่าวมา โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั และบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือนั้นตอ้งยนิยอมใหมี้การเสนอช่ือ และหากไดรั้บการเสนอช่ือแลว้ บริษทัจะตรวจสอบ
คุณสมบติัก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบวา่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม บริษทัจะไม่จดทะเบียนให้
เป็นกรรมการบริษทั                                                     
                      เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
มติ             ท่ีประชุม ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามล าดบัคือ 1) 
นายสุวฒัน ์ พงษภ์าสุระ  2) นายอ านวย  ยศสุข  และ 3) น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. นายสุวฒัน ์ พงษภ์าสุระ 
เห็นดว้ย 234,739,547 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

2. นายอ านวย  ยศสุข 

เห็นดว้ย 234,739,547 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

3. น.ส. ดรุณี  เรืองธรรม 

เห็นดว้ย 234,737,047 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย 2,500 เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
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วาระทีห้่า     พจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2557 
                     ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษทั บริษทัจึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หนา้ท่ีความรับผดิชอบใหก้บั
กรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 ดงัน้ี   

                  -     ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 10 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี 

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน    
                ค่าตอบแทนดงักล่าวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ แลว้ ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนอตัราเดียวกบั
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2556 และเป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมี
คุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการ            
               เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ          ท่ีประชุม ไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 
ตามท่ีประธานแถลง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 234,742,232 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

วาระทีห่ก   พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2557 
                   ประธาน แถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2557 ไดพ้ิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย และก าหนดค่าสอบบญัชี 
ประจ าปี 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติั
แต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218 และ/หรือ 
2. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334   

เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย ประจ าปี 2557  โดยผูต้รวจ 
สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพนัธ์   หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั   บริษทัยอ่ย    ผูบ้ริหาร    หรือผูท่ี้ 
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เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตอบแทนของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย รวมจ านวน 750,000.- บาท (เจด็แสนหา้หม่ืนบาทถว้น)   
                    เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ               ท่ีประชุม ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ  ากดั 
โดยมี นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218 และ/หรือ น.ส. นงราม  เลาหอารี
ดิลก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334 เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย ประจ าปี 2557 โดย
ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั บริษทั
ยอ่ยได ้    และอนุมติัค่าตอบแทนในการตรวจสอบของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมจ านวน 750,000.- บาท 
(เจด็แสนหา้หม่ืนบาทถว้น)  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี                 
                                         

เห็นดว้ย 234,742,232 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

วาระทีเ่จ็ด  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 
                   ประธาน แถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ ์2557 ไดพ้จิารณาและมีมติเห็นควรใหบ้ริษทัจ่ายปันผล  ดงัน้ี 

-  จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.31 บาทต่อหุน้ จากผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 
ธนัวาคม 2556 ใหก้บัผูถื้อหุน้ จ  านวน 381,145,725 หุน้ คิดเป็นเงิน 118,155,174.75 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 87 ของก าไรสุทธิงบการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลร้อยละ 20 ในอตัรา 0.12 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 45,737,487.00 บาท และจ่ายจากธุรกิจท่ี
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 10 ในอตัรา 0.19 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 72,417,687.75 บาท 

- อตัราการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงาน ในปี 2556 ร้อยละ 87 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
รวม เพิ่มข้ึน ร้อยละ 25.69  เม่ือเทียบกบัอตัราการจ่ายปันผล   จากผลการด าเนินงาน ในปี 2555 
ท่ีจ่าย ร้อยละ 61.31 และอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2556 ยงัสอดคลอ้ง
กบันโยบายการจ่ายปันผลท่ีก าหนดไว ้คือจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ 

- เงินปันผล ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10  
- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2557 และใหร้วบรวม

รายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 20 มีนาคม 2557  
และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557            
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มติ  ท่ีประชุม ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ี
ประธานแถลงทุกประการ   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 234,742,232 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

วาระทีแ่ปด    พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ ( ถ้าม ี) 
ในระหว่างการประชุม  บริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นและซักถาม ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ รายไดจ้ากการขายลดลงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีลดลง คิดเป็นเงิน จ านวน 17.9 ลา้นบาท (หนา้ 57) 
เน่ืองจากอะไร 
บริษทั   เกิดจากการท่ีอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทถวัเฉล่ียของปี 2556 แขง็ค่ากวา่อตัราแลกเปล่ียนสกลุ
เงินบาทถวัเฉล่ียของปี 2555 

ผูถื้อหุน้    เหตุใดค่าสอบบญัชีจึงเพิ่มข้ึนจาก 680,000 บาท เป็น 750,000 บาท มีความเหมาะสมหรือไม่  
บริษทั      ค่าสอบบญัชีในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา ไม่ไดท้  าการปรับข้ึนราคา ส าหรับในปีน้ี ส านกังานตรวจสอบ
บญัชีขอปรับข้ึนราคา ดว้ยเหตุผลเร่ืองค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน  ตลอดจนในช่วงท่ีผา่นมา กลต ไดอ้อกมาตร
การณ์ต่างๆ และสมาคมนกับญัชี ไดจ้ดัท ามาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่เพิ่มข้ึนมาก เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นสากลทัว่โลก  ดงันั้น ปริมาณงานของผูส้อบบญัชีและความรับผดิชอบต่องบ
การเงินจึงเพิ่มข้ึน  บริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนมีความสมเหตุสมผล และมีความ
เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีตรวจสอบ จึงเห็นสมควรใหป้รับข้ึนราคาค่าสอบบญัชีดงักล่าว 
ผูถื้อหุน้     เหตุใดค่าโบนสั จึงลดลง (หนา้ 57) 
บริษทั       บริษทัมีนโนบายการจ่ายโบนสัใหแ้ก่พนกังาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั  
ผูถื้อหุน้     Itochu ถอนหุน้ออกไป ส่งผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไรบา้ง 
บริษทั       ตลอดระยะเวลา 26 ปี ของการด าเนินงาน  บริษทัเนน้การท าการตลาดดว้ยตนเองมาโดยตลอด  
ถึงแมว้า่ทาง Itochu จะมีการถอนหุน้ออกไป บริษทัมีความมัน่ใจวา่การถอนหุน้ของทาง Itochu จะไม่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน เพราะมูลค่าการจ าหน่ายผา่น Itochu ไม่สูงมากนกั กอปรกบัความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจท่ีดีระหวา่งบริษทักบั Itochu ยงัคงด าเนินต่อไปตามปกติตามเจตนารมณ์ของผูบ้ริหารของ Itochu 

ท่ีใหไ้วก้บับริษทั   
ผูถื้อหุน้      สิทธิทางภาษี 50% จาก BOI จะหมดลงในปี 2557 ปีต่อไปอตัราภาษีจะเป็นเท่าใด 

บริษทั       ในปีต่อไปอตัราภาษีจะเป็น 20% แต่ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บันโยบายของรัฐบาลดว้ยวา่จะมีการเปล่ียน 
แปลงอตัราภาษีนิติบุคคลหรือไม่ 
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ผูถื้อหุน้      บริษทัจะแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบเม่ือใด 

บริษทั        บริษทัก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง 
ผูถื้อหุน้      บริษทัเห็นดว้ยกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่หรือไม่ 

บริษทั  บริษทัเห็นดว้ยและไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมการต่อตา้นการทุจริตแลว้ ซ่ึงตลอด
ระยะเวลา 20 ปี ท่ีผา่นมา บริษทัใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการท าการคา้กบัประเทศญ่ีปุ่นซ่ึง
เป็นประเทศท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองน้ีมากเช่นกนั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ ซ่ึงไดก้  าหนดใหพ้นกังานสามารถร้องเรียนปัญหาไดโ้ดยตรงมายงัคณะกรรมการบริษทั โดยไม่
ตอ้งร้องเรียนผา่นตน้สังกดั 
ผูถื้อหุน้     จากการใชปุ๋้ย และยาก าจดัแมลง  บริษทัมีนโยบายท่ีจะหนัมาใชปุ๋้ยชีวภาพ หรือใชส้ารก าจดั
แมลงท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ทดแทนบา้งหรือไม่  
บริษทั       การเพราะปลูกบริษทัมีการใชปุ๋้ยและยาก าจดัแมลง และประเทศญ่ีปุ่นเขม้งวดในเร่ืองสารเคมี
ตกคา้งเป็นอยา่งมาก  บริษทัจึงท าการควบคุมอยา่งเขม้งวด ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การใส่ปุ๋ย ใส่ยา
ก าจดัแมลง จนกระทัง่ถึงการเกบ็เก่ียว ตอ้งผา่นการตรวจหาสารตกคา้งอยา่งเขม้งวดทุกคร้ัง  บริษทัได้
ลงทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการจ านวนมาก และเป็นบริษทัเอกชนอนัดบัตน้ๆ ท่ีให้
ความส าคญักบัเร่ืองน้ี และสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้เป็นอยา่งมาก อยา่งไรกต็าม ถา้เปล่ียนมาใชปุ๋้ยคอก 
หรือสารก าจดัแมลงท่ีสกดัจากธรรมชาติจะท าใหบ้ริษทัมีตน้ทุนสูงข้ึนถึง 50-60% ในขณะท่ีราคาขายของ
พืชผกัปลอดสารพิษนั้นมีราคาสูงข้ึนประมาณ 20% เท่านั้น ประกอบกบัประเทศไทยเป็นประเทศเมือง
ร้อน จึงยงัไม่เหมาะกบัการปลูกพืชปลอดสารพิษ 

ผูถื้อหุน้      ก  าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรใชเ้พียง 52.70% (หนา้ 14) เพราะอะไร และจะด าเนินการอยา่งไร 
เพื่อใชใ้หเ้ตม็ก าลงัการผลิต 
บริษทั         ก  าลงัการผลิต 42,000 ตนัต่อปีเป็นการค านวณโดยอา้งอิงจากก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร
ตลอดทั้งปี แต่เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัท่ีเป็นสินคา้ทางการเกษตรซ่ึงมีฤดูกาลเกบ็เก่ียวท่ีไม่ครอบคลุม
ตลอดทั้งปี ดงันั้นก าลงัการผลิตจริง 25,000 – 27,000 ตนัต่อปี จึงมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัฤดู
การเกบ็เก่ียว  
ผูถื้อหุน้     บริษทัไดม้องหาตลาดอ่ืนบา้งหรือไม่ 

บริษทั       ตลอด 10 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไดเ้นน้การท าการตลาดในภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกา และกลุ่ม
ประเทศในแถบยโุรป ในปัจจุบนับริษทัมียอดขายในสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยโุรปรวมกนั
ประมาณ 5% แต่อยา่งไรกต็าม บริษทัยงัมีขอ้จ ากดัในการขยายตลาดไปในภูมิภาคดงักล่าวอยูบ่า้ง 
เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาและยโุรป บริโภคสินคา้ในราคาท่ีต ่ากวา่ญ่ีปุ่น 
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ผูถื้อหุน้       บริษทัมีความสนใจเปิดตลาดในประเทศแถบตะวนัออกกลางบา้งหรือไม่ 

บริษทั         บริษทัเคยศึกษาตลาดในตะวนัออกกลาง แต่พบวา่ยงัมีอุปสรรคในการท าตลาดสินคา้ประเภท
ผกัแช่แขง็เน่ืองจากราคาไม่เป็นท่ีจูงใจ 
ผูถื้อหุน้       บริษทัสนใจพืชตดัแต่งพนัธุกรรม (GMO) บา้งหรือไม่ 

บริษทั        ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นยงัไม่ยอมรับในเร่ืองพืชตดัแต่งพนัธุกรรม (GMO)  

ผูถื้อหุน้        หากประเทศญ่ีปุ่นหนัมาปลูกพืชเอง จะท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงหรือไม่ 

บริษทั      ญ่ีปุ่นมีการปลูกในปริมาณท่ีไม่มากและยงัเป็นการปลูกในฤดูกาลสั้นๆจึงยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการบริโภคภายใน  ญ่ีปุ่นยงัคงตอ้งพึ่งพาการน าเขา้จากต่างประเทศเป็นหลกั  
ผูถื้อหุน้         รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
บริษทั           ประกอบดว้ยการขายเศษซาก   ดอกเบ้ียรับ และขายวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชง้านไม่ได ้
ผูถื้อหุน้        ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทัในตลาดญ่ีปุ่นเป็นเช่นไร 
บริษทั          สินคา้ของบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดในญ่ีปุ่น อยูป่ระมาณ 15%  

ผูถื้อหุน้       ปัญหาพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพดหวานเป็นอยา่งไร 
บริษทั       บริษทัยงัมีปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพดหวานอยูบ่า้ง แต่ในอนาคตน่าจะดีข้ึนเน่ืองจาก
นโยบายการจ าน าขา้วท่ีมีปัญหา จึงท าใหเ้กษตรกรมีความสนใจและหันมาปลูกพืชของบริษทัมากข้ึน 

 

                   ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณ 

ผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 

 

                   ปิดประชุมเม่ือเวลา 12.35 น. 
 

 

                                                                                      ลงช่ือ                 
                                                                                                (นายประยรู   พลพิพฒันพงศ)์ 
                                                                                                         ประธานท่ีประชุม           
   
       (นายศกัดา  พิมเมือง) 
      ผูจ้ดบนัทึกการประชุม             
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