
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
เวลาและสถานที ่ ประชุมวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2558 เร่ิมประชุม เวลา 10.30 น. ณ หอ้งบองววีองท ์ 
                           โรงแรมตวนันา รามาดา  เลขท่ี  80  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 
องค์ประชุม   นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นประธานในท่ีประชุม แทนนายประยรู  
พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการ ซ่ึงครบวาระการเป็นกรรมการในปีน้ี 

ประธานท่ีประชุม แถลงวา่ วนัน้ีมีผูถื้อหุน้ทั้งท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  และท่ีมอบใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมแทน รวมจ านวน 90  คน นบัจ านวนหุน้ได ้229,853,144 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 60.31 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและช าระค่าหุน้แลว้ จ  านวน 381,145,725 หุน้ ซ่ึงเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 127,048,575 หุน้ และมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34  จึงครบเป็นองคป์ระชุม 

ในระหวา่งการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ มาร่วมประชุม เพิ่มอีก จ  านวน  17  คน  นบัจ านวน
หุน้ได ้2,210,507  หุน้ 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายใหน้ายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั 
เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
วาระการประชุม  ก่อนด าเนินการประชุมตามวาระ  ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
วนันีม้กีรรมการบริษทั มาเข้าร่วมประชุม รวม  10  คน จากจ านวน 10 คน คอื  

1.  นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์       ประธานกรรมการ 
2.  นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์    กรรมการผูจ้ดัการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
3.  นายสุวฒัน ์ พงษภ์าสุระ             กรรมการบริหาร  
4. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์          กรรมการบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  เลขานุการบริษทั  

                                                    และผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
5.  นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์   กรรมการ  และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
6. นายหลาน, มู่ – ชิว                      กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
7. นายอ านวย  ยศสุข                      กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และประธาน          

                                                   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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      8. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์                กรรมการอิสระ  
9. ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล          กรรมการอิสระ 
10.น.ส.ดรุณี  เรืองธรรม               กรรมการอิสระ                    

ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีท าหนา้ท่ีในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. นายศกัดา  พิมเมือง                      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  ท าหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุม 

2. นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์         ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท าหนา้ท่ีด าเนินการประชุม 

3. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์       ผูส้อบบญัชี ท าหนา้ท่ีสักขีพยานการนบัคะแนน 

4. คุณรุ่งศรี  เจียรนยัขจร                 ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูส้ังเกตการณ์ 

การลงคะแนนและนบัคะแนน   ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ หลงัจากลงทะเบียนเขา้ประชุมแลว้ ทุกท่าน
จะไดรั้บบตัรลงคะแนนตามจ านวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องใหท้ าการลงคะแนน 3 ช่อง คือ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ท่ีประชุมจะท าการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มีการสลบัวาระการ
ประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เม่ือท าการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะท าการเกบ็บตัรลงคะแนน
เฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน เพื่อความรวดเร็วในการนบัคะแนน ส่วนบตัรลงคะแนนท่ีเห็น
ดว้ยทั้งหมด  จะเกบ็เม่ือเกบ็บตัรท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงแลว้เสร็จ   
การประชุมน้ีใชโ้ปรแกรม และระบบบาร์โค๊ดช่วยในการลงทะเบียนและนบัคะแนน ผลการนบัคะแนนใน
แต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนท่ีจอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทราบผลของ
การนบัคะแนน หากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเห็นวา่ผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง กส็ามารถท าการตรวจสอบ
ไดใ้นทนัที พร้อมกนัน้ี บริษทัไดเ้ชิญให ้นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ผูต้รวจสอบบญัชี ท าหนา้ท่ีเป็นสักขี
พยานในการตรวจนบัคะแนนของการประชุม และท่ีประชุมกล่าวเชิญผูถื้อหุน้ท่ีอาสาจะเขา้ร่วมเป็นสักขี
พยานในการตรวจนบัคะแนน แต่ไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดอาสาการเป็นสักขีพยานตรวจนบัคะแนน
ดงักล่าว 
การลงมติ    หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง   การลงมติในวาระปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   ส่วนวาระการอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน        
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วาระทีห่น่ึง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
                     ประธาน ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557  ซ่ึง
ประชุม เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ตามท่ีไดส่้งส าเนาใหผู้ถื้อหุน้แลว้  และขอใหท่ี้ประชุมมีมติ 

 มติ             ท่ีประชุม ไดพ้ิจารณาแลว้ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดซกัถาม  หรือขอแกไ้ข รายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557  และมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 230,153,746 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 

วาระทีส่อง    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557 
              ประธาน แถลงผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 2557  มีรายไดจ้ากการขาย 
รวมจ านวน 1,413.6 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 12.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 และมีก าไร
สุทธิ 60.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 75.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5 ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ปริมาณการขายลดลง 1,591 ตนั ตน้ทุนขายสูงข้ึนจากค่าใชจ่้ายดา้นเช้ือเพลิงและพลงังาน คุณภาพของ
วตัถุดิบลดลงจากการใชเ้คร่ืองจกัรเกบ็เก่ียว และผลกระทบดา้นอตัราแลกเปล่ียน                                                                                                                                                                             

วาระทีส่าม    พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
                      ประธาน     ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษทั        ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31  
                      ธนัวาคม 2557   ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุม 

                      พิจารณาและมีมติ 
 มติ                ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติั 
                      งบการเงินของบริษทั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 232,052,651 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
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วาระทีส่ี่         พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
                    ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 4 คน คือ 

                   
 

 

 

 

                      โดยคณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ พิจารณาแลว้
เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหเ้สนอช่ือกรรมการท่ีครบวาระ 
4 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง คือ 1) นายประยรู  พลพพิฒันพงศ ์2) นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์
3) นายหลาน, มู-่ชิว และ 4) นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์ เป็นกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง  และน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  เน่ืองจากผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 4 คน ลว้นเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั  
                      ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย สามารถเสนอรายช่ือบุคคล            เพื่อรับการ 
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 9 มกราคม 2558  
โดยมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.cmfrozen.com) และ
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2558 น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย
เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

                      รายช่ือ และประวติัโดยยอ่ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ทั้ง 4 คน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
                      บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบุคคล 4 คน ตามท่ี
กล่าวมา โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั และบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือนั้นตอ้งยนิยอมใหมี้การเสนอช่ือ และหากไดรั้บการเสนอช่ือแลว้ บริษทัจะตรวจสอบ
คุณสมบติัก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบวา่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม บริษทัจะไม่จดทะเบียนให้
เป็นกรรมการบริษทั        
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1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์
2. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์
3. นายหลาน, มู่-ชิว 
4. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์ 

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


 

                      เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
มติ             ท่ีประชุม ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามล าดบัคือ 1) 
นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ 2) นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์3) นายหลาน, มู่-ชิว  และ 4) นายอ าพล  รวยฟู
พนัธ์ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์
เห็นดว้ย 232,052,651 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

2. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์
เห็นดว้ย 232,052,651 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

3. นายหลาน, มู่-ชิว 
เห็นดว้ย 229,882,651 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง 2,170,000 เสียง 

4. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์ 
เห็นดว้ย 231,980,836 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย 1,815 เสียง 
งดออกเสียง 70,000 เสียง 
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วาระทีห้่า     พจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2558 
                     ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษทั บริษทัจึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หนา้ท่ีความรับผดิชอบใหก้บั
กรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 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 

นโยบายและวธีิการในการก าหนดค่าตอบแทน    
                ค่าตอบแทนดงักล่าวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ แลว้ เป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบั
เดียวกนักบัอุตสาหกรรมเดียวกนั  มีความใกลเ้คียงกบัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงประกอบธุรกิจ
และมีขนาดใกลเ้คียงกนั และเป็นค่าตอบแทนเดียวกนักบัค่าตอบแทนของบริษทั ประจ าปี 2557 ซ่ึงเป็นไป
ตามนโยบายของบริษทัท่ีจะก าหนดค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมี
คุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการ            
               เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ          ท่ีประชุม ไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
ตามท่ีประธานแถลง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 232,063,651 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

วาระทีห่ก   พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 
                   ประธาน แถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2558 ไดพ้ิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย และก าหนดค่าสอบบญัชี 
ประจ าปี 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติั
แต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใด
คนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218 และ/หรือ 
2. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334   

เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย ประจ าปี 2558  โดยผูต้รวจ 
สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพนัธ์   หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั   บริษทัยอ่ย    ผูบ้ริหาร    หรือผูท่ี้ 

เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย รวมจ านวน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถว้น)   
                    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 2558 โดย
ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั บริษทั
ยอ่ย  และอนุมติัค่าตรวจสอบของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมจ านวน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถว้น)  
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี                 
                                         

เห็นดว้ย 232,063,651 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

วาระทีเ่จ็ด  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 
                   ประธาน แถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ ์2558 ไดพ้จิารณาและมีมติเห็นควรใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี 

-  จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.10 บาทต่อหุน้ จากผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 
ธนัวาคม 2557 ใหก้บัผูถื้อหุน้ จ  านวน 381,145,725 หุน้ คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 63.08 ของก าไรสุทธิงบการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอตัรา 0.03 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 11,434,371.75 บาท และจ่ายจาก
ธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 10 ในอตัรา 0.07 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 
บาท 
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- อตัราการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงาน ในปี 2557 ร้อยละ 63.08 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินรวม ลดลง ร้อยละ 23.92  เม่ือเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล   จากผลการด าเนินงาน 
ในปี 2556 ท่ีจ่าย ร้อยละ 87 แต่อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2557 ยงัคง
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้ คือจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
ของก าไรสุทธิ 

- เงินปันผล ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10  
- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 และใหร้วบรวม

รายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 13 มีนาคม 2558  
และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558            

มติ  ท่ีประชุม ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ี
ประธานแถลงทุกประการ   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 232,063,651 เสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

วาระทีแ่ปด    พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ ( ถ้าม ี) 
ในระหว่างการประชุม  บริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นและซักถาม ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ สินคา้คงเหลือเพิม่ข้ึน 97.2 ลา้นบาท เกิดจากสาเหตุใด 
บริษทั  เกิดจากนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน มีนโยบายประกนัราคาขา้ว ท าใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่หนัไป
ปลูกขา้วมากข้ึน บริษทัจึงมีพื้นท่ีเพาะปลูกนอ้ยลง  แต่หลงัจากกลางปี 2557 เป็นตน้มา รัฐบาลชุดปัจจุบนั 
ไดย้กเลิกนโยบายประกนัราคาขา้ว ท าใหเ้กษตรกรหนัมาปลูกวตัถุดิบของบริษทัมากข้ึน จึงท าใหว้ตัถุดิบ
เพิ่มข้ึนมาก   
ผูถื้อหุน้  อยากใหบ้ริษทัรายงานผลการด าเนินงาน และจดัท าขอ้มูลยอ้นหลงั เพื่อการเปรียบเทียบ 
บริษทั  บริษทัขอรับไวพ้ิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป 
ผูถื้อหุน้  เป้าหมายปี 2558 = 23,300 ตนั อยากทราบวา่ผลประกอบการในไตรมาสแรกเป็นอยา่งไร 
บริษทั  บริษทัก าลงัด าเนินการจดัท าและสรุปผลการด าเนินงาน และจะรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ใน
กลางเดือนหนา้ 
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ผูถื้อหุน้  Cash cycle (หนา้ 69) ท าไมถึงเพิ่มข้ึน 



บริษทั  เน่ืองจากบริษทัมีสินคา้คงเหลือสูงข้ึนมาก ท าใหร้ะยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียเพิ่มข้ึน ประกอบกบั
บริษทัมีระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียเพิ่มข้ึน และมีระยะเวลาช าระหน้ีลดลง  
ผูถื้อหุน้  ผลก าไรลดลงค่อนขา้งมาก เกิดจากสาเหตุอะไร 
บริษทั  เกิดจากบริษทัมีปริมาณการขายลดลง 1,591 ตนั  ส่วนหน่ึงมาจากค่าเงินของประเทศผูน้  าเขา้อ่อน
ตวัท าใหต้น้ทุนน าเขา้สินคา้สูงข้ึนและเกิดการชะลอตวัของผูบ้ริโภค   ตน้ทุนขายสูงข้ึนจากค่าใชจ่้ายดา้น
เช้ือเพลิงและพลงังาน  คุณภาพของวตัถุดิบลดลงจากการใชเ้คร่ืองจกัรเกบ็เก่ียว และผลกระทบดา้นอตัรา
แลกเปล่ียน 
ผูถื้อหุน้  ยอดขายลดลง แต่ท าไมค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 

บริษทั  เน่ืองจากบริษทัคืนภาษีซ้ือท่ีไม่มีสิทธิขอคืน พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม จ  านวน 11.5 ลา้นบาท 

ผูถื้อหุน้  เหตุใดปี 2557 ตน้ทุนขายของงบการเงินเฉพาะบริษทั กบังบการเงินรวมจึงเท่ากนั ในขณะท่ี
ยอดขายสูงข้ึน 

บริษทั  เน่ืองจากบริษทัขายสินคา้ใหก้บับริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยไม่ไดซ้ื้อสินคา้จากบริษทัอ่ืน ท าใหก้าร
รับรู้ตน้ทุนขายของงบการเงินรวมเป็นตน้ทุนเดียวกนักบัตน้ทุนขายของงบการเงินเฉพาะบริษทั และ
ยอดขายของงบการเงินรวมสูงข้ึน เพราะบริษทัยอ่ยตั้งราคาขายสูงกวา่ราคาท่ีบริษทัขายใหก้บับริษทัยอ่ย  
ผูถื้อหุน้  มีวธีิการอยา่งไรท่ีจะท าใหต้น้ทุนขายลดลง 
บริษทั  จากการท่ีบริษทัหยดุพกัการใชเ้คร่ืองจกัรในการเกบ็เก่ียว เช่ือวา่คุณภาพวตัถุดิบจะดีข้ึน  Yield 

จะสูงข้ึน ประกอบตน้ทุนดา้นเช้ือเพลิงและพลงังานมีแนวโนม้ลดลง จะท าใหต้น้ทุนการผลิตลดลง ใน
ส่วนของอตัราแลกเปล่ียนมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน 
ผูถื้อหุน้  คุณอ าพล  รวยฟพูนัธ์ เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่เม่ือใด 
บริษทั  คุณอ าพล เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่เร่ิมเป็นกรรมการของบริษทั (วนัท่ี 26 เมษายน 2549) 
ผูถื้อหุน้ หลงัจากบริษทัสมคัรเขา้เป็นแนวร่วม CAC บริษทัไดด้ าเนินการอะไรไปบา้ง  
บริษทั  บริษทัไดด้ าเนินการ 1) จดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 2) 
ปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ 
ผูถื้อหุน้  บริษทัคิดวา่จะไดรั้บการรับรองในโครงการ CAC เม่ือใด 
บริษทั  บริษทัจะด าเนินการใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
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ผูถื้อหุน้  ท าไมไม่น าเอาก าไรสะสมในอดีตมาจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้น าไปเครดิตภาษีไดจ้าก
ฐานภาษีร้อยละ 30 
บริษทั  ก าไรสะสมของบริษทัเกือบทั้งหมด เป็นก าไรสะสมท่ีเกิดจากก าไรท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ี
ไม่เสียภาษีนิติบุคคล  ไม่ใช่ก าไรสะสมท่ีเกิดจากการเสียภาษีนิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 
ผูถื้อหุน้  บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบั CSR อยา่งไรบา้ง 
บริษทั  บริษทัมีโยบายด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดหรือสนบัสนุนกิจการท่ี
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และท่ีส าคญับริษทัใหค้วามส าคญักบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ผูถื้อหุน้  บริษทัคิดจะปรับปรุงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกบ็เก่ียวใหดี้ข้ึนหรือไม่ 

บริษทั  แมว้า่สถานการณ์ปัญหาพื้นท่ีเพาะปลูกดีข้ึน แต่อยา่งไรกต็ามปัญหาดา้นแรงงานภาคการเกษตรก็
ยงัคงมีอยู ่ ประเทศไตห้วนัใชเ้คร่ืองจกัรในการเกบ็เก่ียว ในอนาคตบริษทัตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรในการเกบ็เก่ียว
เช่นกนั เพื่อแกปั้ญหาดา้นแรงงานขาดแคลน แต่ตอ้งหาวธีิวา่จะท าอยา่งไรจึงจะไม่ใหว้ตัถุดิบไดรั้บความ
เสียหายจากการใชเ้คร่ืองจกัรเกบ็เก่ียว 
 

                   ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณ 

ผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 

 

                   ปิดประชุมเม่ือเวลา 12.10 น. 
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