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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่ ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เร่ิมประชุม เวลา 10.30 น.  ณ ห้องบองวีวองท์  โรงแรมตวนันา  เลขท่ี  80  ถนน 
สุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นายประยรู พลพิพฒันพงศ์ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุมแถลงวา่ วนัน้ีมีผูถื้อหุ้นทั้งท่ีมาเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง และท่ีมอบให้ผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมแทน รวมจ านวน 88 คน นับจ านวนหุ้นได ้253,665,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
66.55 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและช าระค่าหุ้นแลว้ จ านวน 381,145,725 หุ้น ซ่ึงเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 127,048,575 หุ้น และมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม ในระหว่างการประชุม มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ มาร่วมประชุม เพ่ิมอีก จ านวน 6 คน นับ
จ านวนหุน้ได ้195,150 หุน้ 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายใหน้ายกรกิจ กอ้งไพบูลยผ์ล เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

วาระการประชุม  ก่อนด าเนินการประชุมตามวาระ  ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

วนันีม้กีรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม  8  คน จากจ านวน 8 คน ครบ 100 % คอื  

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

 
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีท าหนา้ท่ีในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์      ตวัแทนจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั - ผูต้รวจสอบบญัชี 
2. น.ส. ชญานุช กณัหปกรณ์           ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย - ผูส้งัเกตการณ์ 
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3. นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์       ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั 
4. นายศกัดา  พิมเมือง                     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
5. นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์        ท่ีปรึกษากฎหมาย 

การด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
มีความโปร่งใส ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาลและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
ไม่สนบัสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) ไดใ้ห้การรับรองบริษทั เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี 

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 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทราบผลของการนบัคะแนน หากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเห็นวา่
ผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง ก็สามารถท าการตรวจสอบไดใ้นทนัที และผูด้  าเนินการประชุมกล่าวเชิญผูถื้อหุน้ท่ีอาสาจะเขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานใน
การตรวจนับคะแนน แต่ไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดอาสาเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนดงักล่าว บริษทัจึงไดเ้ชิญให้ น.ส. บุญธิดา 
ปักษี ตวัแทนจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั ผูต้รวจสอบบญัชี ท าหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนของการประชุม 

การลงมติ     

หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง การลงมติในวาระท่ี 1, 3, 5, 6 และ 7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด, วาระท่ี 4 การอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระท่ี 8 การอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระทีห่นึ่ง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ตามท่ี
ไดส่้งส าเนาใหผู้ถื้อหุน้แลว้  และขอใหท่ี้ประชุมมีมติ 

 มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 และมีมติ
เป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 90 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้253,803,685 หุน้  

เห็นดว้ย 253,803,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระทีส่อง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 

นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ถลงผลการด าเนินงานของบริษทั ในปี 2560 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

รายการ งบการเงนิ หน่วย 

สินทรัพย ์ 1,575,692,843 บาท 

หน้ีสิน 131,905,994 บาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,443,786,849 บาท 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.09 : 1 เท่า 
รายไดจ้ากการขาย 1,357,891,122 บาท 

ก าไรส าหรับปี 160,406,185 บาท 

ก าไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย 11.81 % 

ก าไรต่อหุน้ 0.42 บาทต่อหุน้ 
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วาระทีส่าม พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติั งบการเงินของบริษทั ส าหรับปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 91 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้253,805,685 หุน้  

เห็นดว้ย 253,805,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

    
วาระทีส่ี่  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 คน คือ 

                   
 
 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบุคคล 3 คน ตามท่ีกล่าวมา โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้นตอ้งยนิยอมใหมี้การเสนอช่ือ และหากไดรั้บการเสนอช่ือแลว้ บริษทัฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัก่อนจดทะเบียนเป็น
กรรมการ หากตรวจพบวา่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม บริษทัฯ จะไม่จดทะเบียนใหเ้ป็นกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ ตั้งแต่
ว ัน ท่ี  9 ตุลาคม  2560 ส้ิน สุดวัน ท่ี  31 ธันวาคม 2560 โดยมีการประชาสัมพัน ธ์และเผยแพ ร่ข้อ มูลผ่าน เว็บไซต์ของบ ริษัท 
(www.cmfrozen.com) และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2561 น้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ
บุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษทั  

1. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
2. นายหลาน มู่ ชิว กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3. นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการท่ีครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่า
กรรมการ ท่ีครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผูมี้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบติัตามแบบตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บ
คดัเลือกให้เสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระของบริษทั อีกทั้งไดอุ้ทิศตนในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งมาก  จึงมีความเห็นควรเสนอใหก้รรมการท่ีครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์
2) นายหลาน มู่ ชิว และ 3) นายอ าพล รวยฟูพนัธ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  รายช่ือ และประวติัโดยยอ่ของกรรมการท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือ ทั้ง 3 คน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอช่ือกรรมการท่ีครบวาระ 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง คือ 1) นาย
องักูร  พลพิพฒันพงศ ์2) นายหลาน มู่ ชิว และ 3) นายอ าพล รวยฟูพนัธ์  น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
เน่ืองจากผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 คน ลว้นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูมี้คุณสมบติัการเป็นกรรมการตามท่ีกฏหมายก าหนด มีความรู้ดา้นต่าง ๆ 
และความสามารถท่ีหลากหลายตรงตามท่ีบริษทัตอ้งการ  ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งไดท้ าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระอยา่ง
เตม็ความสามารถ ใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ตามล าดบัคือ 1) นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ 2) นายหลาน มู่ ชิว และ 3) นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 91 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้253,805,685 หุน้  

1. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

เห็นดว้ย 253,803,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 2,000 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 91 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้253,805,685 หุน้  

2. นายหลาน มู่ ชิว 

เห็นดว้ย 253,805,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 92 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้253,825,685 หุน้  

3. นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ 

เห็นดว้ย 253,823,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นดว้ย 1,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระทีห้่า  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่บริษทั บริษทั
จึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควร
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 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 

นโยบายและวธีิการในการก าหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนดงักล่าวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ แลว้ เป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัอุตสาหกรรมเดียวกนั  
มีความใกลเ้คียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับ
ค่าตอบแทนของบริษทัประจ าปี 2560 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัท่ีจะก าหนดค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการ            
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ตามท่ีประธานแถลง ด้วย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 94 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้253,860,685 หุน้  

เห็นดว้ย 253,435,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 424,800 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระทีห่ก   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

                   ประธานแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ไดพ้ิจารณาเห็น
ควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

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

เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2561 โดยผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมี
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
อิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษทั จ านวนเงิน 825,000.- บาท (แปดแสนสองหม่ืนหา้พนับาทถว้น)    

                     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 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ประจ าปี 2561 โดยให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมติัค่า
ตรวจสอบของบริษทั จ านวนเงิน 825,000.- บาท (แปดแสนสองหม่ืนหา้พนับาทถว้น)  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี     
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  วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 94 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้253,860,685 หุน้ 

เห็นดว้ย 253,435,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 424,800 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระทีเ่จด็ พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 

        ประธาน แถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ไดพ้ิจารณา
และมีมติเห็นควรใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี 

- จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ ใหก้บัผูถื้อหุน้ จ านวน 381,145,725 หุน้ คิดเป็นเงิน 76,229,145.00 บาท เม่ือรวมกบั
เงินปันผลระหว่างกาล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ในอตัรา 0.14 
บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 รวมเป็นเงิน
ปันผลทั้งส้ิน 0.34 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 129,589,546.50 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 80.79 ของก าไรสุทธิ โดยจ่ายจาก
ธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ในอตัรา 0.34 บาทต่อหุน้  

- เงินปันผล ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10  

- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2561 ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน          

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานแถลงทุกประการ   
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 94 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้253,860,685 หุน้  

เห็นดว้ย 253,860,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   



 
นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ_์_____________________________ผูต้รวจสอบ 

9 

วาระทีแ่ปด พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทฯ 

                      ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้ขอ้บังคบัของบริษัท สอดคลอ้งกับกฎหมายท่ีใช้บังคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ย พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั  พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และ
ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21/2560 และเพื่อให้ขอ้บงัคบัของบริษทั 
สามารถรองรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด จึงเห็นควรเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั โดยการยกเลิกขอ้บงัคบัของบริษทัฯเดิมทั้งฉบบั และให้ขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯฉบบัใหม่ มีผลใชบ้งัคบัแทนขอ้บงัคบัของบริษทัฉบบัเดิม 

              รวมถึงเพ่ือให้การจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบร้อย จึง
อาจตอ้งมีการแกไ้ขถอ้ยค าหรือขอ้ความในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือในค าขอจดทะเบียน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ตามค าสั่ง ค  าแนะน าหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
พิจารณามอบหมายให ้(ก) กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากกรรมการผูมี้
อ  านาจลงนาม มีอ านาจในการแกไ้ขถอ้ยค าของขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่างๆ 
ในการยืน่จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดท้นัที กระท า
การใดๆท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้เสร็จ รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจ
ช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีก 

        ขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนัของบริษทัฯ มีทั้งหมด 48 ขอ้ และภายหลงัการแกไ้ขเพ่ิมเติมแลว้ ขอ้บงัคบัของ
บริษทัยงัคงมีจ านวน 48 ขอ้เท่าเดิม โดยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม จ านวน 7 ขอ้ (ขอ้ 13,25,26,27,32,33,48) และขอ้ท่ียงัคง
ขอ้ความเดิมไม่มีการแกไ้ข จ านวน  41 ขอ้ โดยมีรายละเอียดส่วนท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. ขอ้ 13 แกไ้ขเพ่ิมเติมการก าหนดวนั Record date  ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ในระหว่าง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละ
คร้ัง  บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได ้ 
โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังาน
แห่งใหญ่ และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง  
ไม่น้อยกว่า  14  วนั   ก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียน
การโอนหุน้ 

ในระหวา่ง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง  บริษทัจะงดรับลงทะเบียน
การโอนหุ้นก็ได ้ โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานแห่งใหญ่ 
และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่ง  ไม่นอ้ยกวา่  14  วนั   ก่อนวนัเร่ิมงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน้ 

ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดใ้ชว้ิธีการงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น (Book Closing) 
ภายใตก้ าหนดขอ้ 13 คณะกรรมการอาจก าหนดวนัท่ีผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2. ขอ้ 25 แกไ้ขเพ่ิมเติมผูท้  าหนา้ท่ีประธานของท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการ
ทั้ งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  การวินิจฉัยช้ีขาด
ของท่ีประชุม ให้ถือเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนั   ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

ในการประชุมคณะกรรมการ  

(1) ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม   

(2) ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ  

         ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานให้รองประธานปฏิบัติหน้าท่ี ถา้ไม่มีรองประธาน
หรือรองประธานไม่อาจจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

(3) การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุม ใหถื้อเสียงขา้งมาก  โดยกรรมการหน่ึง
คนมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใน
ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
3. ขอ้ 26 เป็นการรวมขอ้บงัคบั ขอ้ 26 และ 27 เขา้ดว้ยกนั 

ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 
ป ร ะ ธ าน ก ร ร ม ก า ร  เ ป็ น ผู ้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ 

        ถา้มีกรรมการตั้ งแต่ 2 คน ข้ึนไป ร้องขอให้
เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ 
ก าหนดวนัประชุม ภายใน 14 วนั นับแต่วนัได้
รับค าร้องขอ 

ประธานกรรมการ เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ 

        ถา้มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการ ก าหนดวนัประชุม ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัไดรั้บค าร้องขอ 

        ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งได้รับ
มอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธ์ิหรือประโยชน์ของบริษทั 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
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4. ขอ้ 27 แกไ้ขเพ่ิมเติมการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Teleconference)  
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษา
สิทธ์ิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่
นั้นก็ได ้

ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในท่ีประชุมจะก าหนดให้จดัการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้และใหก้ารประชุมมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกบัการ
ประชุมคณะกรรมการ ตามวิธี การท่ีบัญญัติไวใ้นกฎหมาย และเป็นไปตาม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) ภายใตก้ าหนดในเร่ืององคป์ระชุมของการประชุมคณะกรรมการในขอ้ 
25 (1) ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์
ประชุมอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ณ สถานท่ีก าหนดภายใต้ของ
ขอ้ความในขอ้ 32 และกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดตอ้งอยู่ใน
ประเทศไทยขณะมีการประชุม 

(2) ภายใตก้ าหนดความในเร่ืองค าบอกกล่าวเรียกประชุมคณะกรรมการ
ในขอ้ 26 การส่งค าบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธานของท่ี
ประชุมนั้นตอ้งจดัเก็บส าเนาค าบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

(3) การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก าหนด ตามท่ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 

(4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 25 (3) 

(5) ในการจดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประธานท่ีประชุมจะตอ้ง
ด าเนินการดงัน้ี 
(ก) ให้กรรมการแต่ละคนแสดงตน เพ่ื อ ร่วมประชุมผ่าน ส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม 
(ข) จดัท ารายงานการประชุมเป็นหนงัสือ และ 
(ค) จดัให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้ งเสียงและภาพ แลว้แต่กรณี ของ

กรรมการทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุมในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือวา่การบนัทึกเสียงหรือการบนัทึกเสียง
และภาพ แลว้แต่กรณีนั้นเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุม 
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5. ขอ้ 32 แกไ้ขเพ่ิมเติมการก าหนดสถานท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

คณะกรรมการของบริษทั  ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย  3  
เดือนต่อคร้ัง 

 

คณะกรรมการของบริษทั  ตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยสถานท่ี
ประชุมนั้นอาจประชุมกนั ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ของบริษทั 
หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัรหรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการจะ
เห็นสมควร 

 

6. ขอ้ 33 แกไ้ขเพ่ิมเติมการเรียกประชุมวสิามญัของผูถื้อหุน้ 
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 

ก. การประชุมสามัญประจ าปี ให้มีปีละ
คร้ังภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

ข. การประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุม
วิ ส า มั ญ เ ม่ื อ ใ ด ก็ ไ ด้  สุ ด แ ต่ จ ะ
เห็นสมควร หรือเม่ือมีผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีหุ้น
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5    ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือผู ้
ถือหุ้นไม่นอ้ยกวา่  25  คน ซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกนัได ้ ไม่นอ้ยกวา่  1  ใน  10 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือ
กันท าหนังสือ  ขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้น  เป็นการประชุม
วิส ามัญ เม่ือใด ก็ได้    แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจัดให้มี
การประชุมผูถื้อหุน้ ภายใน 1 เดือน นบั
แต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 

(1) การประชุมสามญัประจ าปี ให้มีปีละคร้ังภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

(2) การประชุมวสิามญั การเรียกประชุมอาจกระท าไดโ้ดย 
(ก) คณะกรรมการซ่ึงจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือใดก็ได ้ตามท่ี

เห็นสมควร หรือ 
(ข) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุม
ไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย และคณะกรรมการตอ้งจดัให้มี
การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อ
หุน้ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามขอ้ 33(ข) วรรคแรก ผูถื้อหุ้นทั้ งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกัน
หรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆรวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้ นจะ
เรียกประชุมเองก็ได ้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามขอ้ 33(ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อ
หุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 
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ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุม เพราะ
ผูถื้อหุ้นตามขอ้ 33(ข) วรรคสองคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถื้อหุ้น
ตามขอ้ 33(ข) วรรคสอง ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิด
จากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั    

 

7. ขอ้ 48 แกไ้ขพ่ิมเติมเง่ือนไขการประทบัดวงตราของบริษทั 
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ตราของบริษทัมีจ านวน 2 ดวงตรา ใหใ้ชด้วงตราใด
ดวงตราหน่ึงก็ได ้ดงัท่ีประทบัไวด้งัน้ี 

ตราของบริษทัมีจ านวน 2 ดวงตรา ให้ใชด้วงตราใดดวงตราหน่ึงก็ไดโ้ดยไม่มี
เง่ือนไข ดงัท่ีประทบัไวด้งัน้ี 

รายละเอียดขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ทั้งฉบบั  มีจ านวน 48 ขอ้  บริษทัไดส่้งร่างขอ้บงัคบัฉบบัใหม่แก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้แลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัฯ แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยการยกเลิกขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯเดิมทั้งฉบบั และให้ขอ้บงัคบัของบริษทัฯฉบบัใหม่ มีผลใชบ้งัคบัแทนขอ้บงัคบัของบริษทัฯฉบบัเดิม และมีมติมอบหมายให ้(ก) 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม มีอ านาจในการแกไ้ขถอ้ยค าของ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดท้นัที กระท าการใด ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหก้ารด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้เสร็จ 
รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีก  โดยมี
รายละเอียดตามท่ีประธานแถลงทุกประการ   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 94 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้253,860,685 หุน้  

เห็นดว้ย 253,860,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง 
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วาระทีเ่ก้า   พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ ( ถ้าม ี) 

ไม่ปรากฏวา่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

ในระหว่างการประชุม  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นและซักถาม ดงันี ้

ทางบริษทัไดรั้บค าถามล่วงหนา้จากนายอนุกูล ปิยะธนานุกูล ผูถื้อหุ้น จ านวน 480,700 หุน้ ซ่ึงติดภารกิจอ่ืนและไม่สามารถร่วม
เขา้ประชุมไดโ้ดยคณะกรรมการไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามในท่ีประชุม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนๆ ดว้ยดงัน้ี  

ถาม บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศ ประมาณ 98% ซ่ึงรับช าระเป็น USD จากการท่ีค่าเงิน USD แข็งค่าอย่างต่อเน่ือง 
และมีแนวโน้มท่ีจะแข็งค่าต่อไปอีก บริษทัมีแนวทางการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยา่งไร มีการพิจารณาวิธีอ่ืน
หรือไม่นอกเหนือจากการใช ้Forward Contract 

ตอบ จากบทวิเคราะห์ของธนาคารหลายๆแห่ง เห็นว่าแนวโน้มค่าเงินบาทต่อ USD ในปีน้ี น่าจะแข็งค่าต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
บริษทัไดติ้ดตามสถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ด และมีการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินคือสญัญาซ้ือขายเงิน USD ล่วงหนา้ 
หรือ Forward Contract เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน (โดยนโยบายการป้องกนัความเส่ียงคือ 50-
75% ของประมาณการรายไดจ้ากการขายในปี) นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การพิจารณาการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินอ่ืนเขา้มาเสริม 
เช่น currency option ทั้ งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเคร่ืองมือนั้นๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ 
รวมถึงการพิจารณาการรับช าระเป็นเงินเยน เน่ืองจากคู่คา้หลกัของบริษทัคือประเทศญ่ีปุ่น แต่พบวา่อตัราแข็งค่าของเงินเยนนั้น 
สูงกวา่อตัราแข็งคา่ของ USD ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา และมีความผนัผวนสูงกวา่ ดงันั้น บริษทัจึงพิจารณาคงนโยบายรับช าระดว้ย
เงิน USD แต่ยงัคงติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด  หาแนวทางแกไ้ขอยา่งเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษทันอ้ยท่ีสุด 

ถาม มีข่าววา่ทาง บริษทัมีความพยายามท่ีจะขยายตลาดไปยงัภูมิภาค ตะวนัออกกลาง อยากสอบถามถึงความคืบหน้า  ณ ปัจจุบนัวา่
เป็นอยา่งไร ทางบริษทัมีการตั้งเป้าหมายของยอดขายในภูมิภาคส่วนน้ีหรือไม่ หากมี ตั้งเป้าหมายของยอดขาย ในช่วง 5 ปีเป็น 
เท่าใด 

ตอบ บริษทัมีความพยายามท่ีจะขยายตลาดไปยงัภูมิภาคตะวนัออกกลางเพื่อเป็นการเพ่ิมรายได ้และลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงตลาด
ใดตลาดหน่ึง โดยในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดท้ าการศึกษาขนาดของตลาด และความเป็นไปไดใ้นการขยายตลาด รวมไปถึงการเขา้
ร่วมงานแสดงสินคา้ในภูมิภาคดงักล่าว จนถึงปัจจุบนั พบวา่มีลูกคา้ท่ีสนใจในสินคา้ของบริษทั ซ่ึงก าลงัอยูร่ะหวา่งกระบวนการ
เจรจาทางการคา้ ทั้งในเร่ืองราคา และคุณภาพ  

ถาม  ขอทราบแนวโน้มของ ผลประกอบการในปี 2561 ของ บริษทัวา่ ตั้งเป้า การเติบโต อย่างไร เช่น การเติบโตของยอดขาย การ
ควบคุมค่าใชจ่้าย และ แผนการท า synergy กบัทาง STFD เป็นอยา่งไร (เน่ืองจากทาง บริษทัไดสิ้ทธิเป็น กรรมการ 1 ท่าน ใน 
STFD )   

ตอบ  ปี 2561 นั้ น มีปัจจัยหลายส่วนท่ีเป็นตัวกดดันรายได้ ค่าใช้จ่ายจากปัจจัยการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ไม่ว่าจะเป็น อตัราแลกเปล่ียน THB/USD ท่ีแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง อตัราการบริโภคและใชจ่้ายของภาค
ครัวเรือนในประเทศญ่ีปุ่นท่ีแมจ้ะเร่ิมปรับตวัดีข้ึนบ้าง แต่ยงัอยู่ในระดบัต ่า การปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่าท่ีเร่ิมมีผลตั้งแต่เดือน
เมษายนท่ีผา่นมา รวมถึงค่าน ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนตามภาวะตลาดโลก อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงปัจจยัดงักล่าวและไดมี้
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ความพยายามท่ีจะเพ่ิมยอดขายโดยการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคใหม่ เช่นตะวนัออกกลาง รวมไปถึงการพยายามลดค่าใชจ่้ายดว้ย
การปรับปรุงประสิทธิภาพคนงานในภาคการผลิต ศึกษาการน าเทคโนโลยีมาใชต้ั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก จนถึงการผลิต การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร ห้องเยน็ เป็นตน้ ในส่วนแผนการ Synergy กบัทาง STFD ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ไดมี้
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการร่วมมือทางธุรกิจในหลายรูปแบบ อาทิเช่นการพฒันาสินคา้ร่วมกนั หรือการเป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบ
ใหแ้ก่ STFD เป็นตน้ 

ถาม  การลงทุนในบริษทั STFD ในปีท่ีผ่านมา ท่ีบริษทัเขา้ไปถือหุ้น 15% นั้น บริษทัมองประโยชน์อยา่งไรนอกจาก เงินปันผลท่ีคาด
วา่จะไดรั้บเม่ือบริษทัน้ีมีก าไร และมองการเติบโตทางการตลาดของบริษทัน้ีอยา่งไร มีช่องทางในการท า synergy อยา่งไรบา้ง 
และเน่ืองจากล่าสุด STFD ยงัประสบปัญหาขาดทุนอยู่ บริษทัสามารถใชเ้ป็น ประโยชน์ทางภาษี (Tax shield) ไดห้รือไม่ และ
บริษทัคาดวา่ทาง STFD จะมีผลด าเนินการก าไรภายในปีใด 

ตอบ  การลงทุนใน STFD ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิต จ าหน่าย และส่งออกผลไมส้ด ผลไมแ้ช่แข็ง ผลไมอ้บแห้งและอาหารส าเร็จรูปดว้ย
กระบวนการ Freeze Dry รวมถึงเคร่ืองเทศ และเคร่ืองปรุง ถือเป็นประโยชน์แก่บริษทั โดยเป็นการสร้างโอกาสในการเพ่ิม
รายไดจ้ากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตรซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัมีความคุน้เคยและเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั อนัเป็น
การเพ่ิมมูลค่าของบริษัท และต่อยอดโอกาสในการประกอบธุรกิจท่ีมีศักยภาพท่ีจะเติบโตได้ในอนาคต เพ่ือสร้างมูลค่า
ผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้น เน่ืองจากผลิตภณัฑฟ์รีซดรายนั้น เร่ิมเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ รวมถึงการท่ี
ความนิยมผลไมไ้ทยในต่างประเทศสูงข้ึน นอกจากน้ี การลงทุนใน STFD ยงัถือเป็นการกระจายพอร์ตการลงทุนของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหารอีกดว้ย  
Tax Shield เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเฉพาะบริษัทนั้ นๆ ไม่เก่ียวขอ้งกับสัดส่วนการลงทุน ดังนั้ นการท่ี STFD มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุน บริษทัจึงไม่ไดรั้บรู้ประโยชน์ทางภาษีใดๆ จากผลการด าเนินงานขาดทุนของ STFD ได ้ 

ถาม  ขอทราบนโยบาย และแผนท่ีเป็นรูปธรรม การบริหารจดัการ ความเส่ียง ในกรณีท่ีทางอเมริกา กลบัมาด าเนินการ เร่ือง TPP ต่อ
วา่ ทางบริษทัจะด าเนินการอยา่งไร เน่ืองจากการส่งออกไปญ่ีปุ่นมีสดัส่วนท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกบัยอดส่งออกทั้งหมด  

ตอบ ทางบริษทัไดพ้ิจารณาความเส่ียงของ ขอ้ตกลง TPP ซ่ึงมีผลกระทบในแง่การลดภาษีสินคา้ขาเขา้จาก USA ไปท่ีญ่ีปุ่นเป็น 0% 
และอาจท าใหสิ้นคา้ของ USA มีขอ้ไดเ้ปรียบทางการคา้เหนือสินคา้จากประเทศอ่ืนแลว้พบวา่ ขอ้ตกลง TPP ไม่ไดมี้ผลกบัสินคา้
ทุกประเภทของบริษทัท่ีส่งไปขายท่ีญ่ีปุ่นแต่จะมีผลกบัสินคา้บางประเภทท่ีบริษทัส่งไปขายในประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้น และเป็น
ผลกระทบทางออ้ม เน่ืองจากแมจ้ะเป็นสินคา้ชนิดเดียวกนั (ขา้วโพดหวานแช่แขง็) แต่โครงสร้างคุณภาพ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย รวมถึงลกัษณะการบริโภคของผูซ้ื้อก็มีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ขอ้ตกลง TPP จะถูกยกเลิกไปภายหลงัการ
เขา้รับต าแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ บริษทัค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นอนาคตท่ีขอ้ตกลง TPP อาจถูกน ากลบัมา
พิจารณาใหม่ บริษทัจึงไดพ้ยายามควบคุมความเส่ียงน้ี ดว้ยการหาช่องทางขยายตลาดของสินคา้ประเภทน้ีไปยงัภูมิภาคอ่ืน เช่น
ตะวนัออกกลาง เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดญ่ีปุ่น 

ถาม   ผลกระทบในเร่ือง แรงงานต่างด้าวในปีท่ีแลว้ ส่งผลมายงัปีน้ีหรือไม่ และ ทางบริษทัได้ด าเนินการอะไรบ้าง เพ่ือ ลดทอน
ผลกระทบดงักล่าว 

ตอบ  หลงัจากการประกาศใช ้พรก. แรงงานต่างดา้วในปี 2560 ซ่ึงหลายๆอุตสาหกรรมไดพ้บกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างดา้ว
ท่ีถูกกฎหมายในระยะหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคการเกษตร นอกจากนั้น ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานต่างดา้วท่ีถูก
กฎหมายนั้น ส่งผลกระทบต่อปัญหาแรงงานในประเทศเองให้ขาดแคลนเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม จากมาตรการผอ่นผนัจากภาครัฐ 
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ท าใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์จากการด าเนินนโยบายดา้นบุคคลโดยการขยายขอบเขตการจา้งแรงงานไปสู่การจา้งแรงงานต่างดา้วท่ี
ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งก าหนดนโยบายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของแรงงาน รวมถึงการศึกษาการน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตเพ่ือแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะยาวต่อไป  

ถาม  ขอทราบผลความคืบหน้าโครงการท่ีประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ว่าเป็นอย่างไร สามารถท่ีจะด าเนินการเสร็จส้ินได้
ภายในปีน้ีหรือไม่ 

ตอบ  เน่ืองจากมีความล่าช้าในการประสานงานกับหน่วยงานราชการของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 จึงได้พิจารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และเห็นว่า 
เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ ด าเนินการลงทุนในโครงการดงักล่าว จึงก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการให้
แลว้เสร็จตามเง่ือนไขก่อนการเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นให้แลว้เสร็จภายในปี 2561 และไดท้ าการแจง้
ความจ านงใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเพ่ือรับทราบและด าเนินการต่อไป 

ถาม  ในกรณีท่ีตอ้งมีการยกเลิกโครงการท่ีประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ (เหตุสุดวสิยั) มีความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม่ หาก
มีคิดเป็นมูลค่าเท่าใด เช่น เงินมดัจ า หรือเงินท่ีทางบริษทัจ่าย ค่าเช่าท่ีจ่ายไปคร่ึงหน่ึง จะไม่สามารถรับคืนได ้หรือไม่เตม็จ านวน 
เป็นตน้ 

ตอบ  เง่ือนไขการรับเงินมดัจ าคืนเป็นไปตามสญัญาจะเช่าท่ีดินของบริษทั ซ่ึงตอ้งดูวา่ไม่สามารถด าเนินการต่อไดจ้ากเหตุของผูใ้หเ้ช่า
หรือบริษทั หากเกิดจากเหตุของผูใ้ห้เช่า บริษทัจะไดรั้บเงินมดัจ าคืนทั้งหมด ความเสียหายสูงสุดท่ีอาจเกิดจากผูเ้ช่า คือการยึด
เงินมดัจ าทั้งจ านวนมูลค่า 25.3 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี บริษทัยงัคงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ต่อไป 

น.ส. มาลี กิจเวคิน ผูถื้อหุน้จ านวน 20,050 หุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี 

ถาม บริษทัมีตลาดสินคา้หลกั ร้อยละ 90 ส่งไปญ่ีปุ่น เหตุใดจึงไม่ใชส้กลุเงินเยน แทนเงินสกลุ USD  
ตอบ  เน่ืองจากสกลุเงินเยนมีความผนัผวนสูงกวา่ USD และบริษทัท่ีรู้จกักนัท่ีใชส้กลุเงินเยน ก็เปล่ียนมาใชส้กลุ USD. 

น.ส. ชญานุช กณัหปกรณ์ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูถื้อหุน้จ านวน 1,815 หุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี 

ถาม การสรรหากรรมการอิสระ ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการสรรหาฯ ไดท้ าการหารือเก่ียวกบัจ านวนปีของ
กรรมการอิสระหรือไม่ และก าหนดเป็นนโยบายหรือไม่ 

ตอบ  กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูมี้คุณสมบติัการเป็นกรรมการตามท่ีกฎหมายก าหนด มีความรู้ดา้นต่าง ๆ 
และความสามารถท่ีหลากหลายตรงตามท่ีบริษทัตอ้งการ  ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งไดท้ าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ
อิสระอยา่งเตม็ความสามารถ ใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ ตั้งแต่
วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.cmfrozen.com) และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2561 น้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอ
รายช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษทั    
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นายปัณโน สุทธิวริิยะ ผูถื้อหุน้ จ านวน 10,000 หุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี 

ถาม ในปีท่ีผา่นมา บริษทัมีกรณีการส่งออกมีปัญหาจนตอ้งรับคืนสินคา้หรือไม่  
ตอบ ไม่มีสินคา้คืนจากสารตกคา้ง แต่อาจมีคืนบา้งกรณีบรรจุภณัฑเ์สียหายจากการขนส่ง 
ถาม สินคา้ของบริษทัข้ึนอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ บริษทัมีวธีิการจดัการอยา่งไร 
ตอบ บริษทัมีการจดัท า Safety stock และจดัเก็บสินคา้เพ่ือขายไดต้ลอดทั้งปี อยา่งเม่ือ 2 ปีก่อน ญ่ีปุ่น ประสบปัญหาการเพาะปลูก ท า
ใหมี้การสัง่ซ้ือสินคา้มากกวา่ปกติ แต่บริษทัก็สามารถจดัส่งสินคา้ไดต้ามค าสัง่ซ้ือ 
ถาม บริษทัใชแ้รงงานต่างดา้วถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ 
ตอบ บริษทับริหารงานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยการใชแ้รงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 
เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 
 
ปิดประชุมเม่ือเวลา 12.13 น. 
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                                                                                                 (นายประยรู   พลพิพฒันพงศ)์ 
                                                                                                            ประธานท่ีประชุม     
       
 

   ลายเซ็น 
 
                       (นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ)์ 
                                เลขานุการบริษทั             


