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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่  ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.โดยจดัการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เลขท่ี 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า  ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นายประยูร พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายกรกิจ 
กอ้งไพบูลยผ์ล เป็นผูด้  าเนินการประชุม โดยแถลงว่า วนัน้ีมีผูถื้อหุ้นทั้งท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และท่ีมอบให้ผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้
ร่วมประชุมแทน รวมจ านวน 31 คน นบัจ านวนหุ้นได ้ 252,457,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.24 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและช าระค่า
หุ้นแลว้ จ านวน 381,145,725 หุ้น ซ่ึงเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือไม่นอ้ยกว่า 127,048,575 หุ้น 
และมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34 จึงครบเป็นองคป์ระชุม  

วาระการประชุม  ก่อนด าเนินการประชุมตามวาระ  ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

วันนีม้ีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม  8  คน คิดเป็น 100% คือ  

1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์  ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร (เขา้ประชุมผา่นระบบคอนเฟอเรนซ์) 
3. นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์  กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
4. นายหลาน มู่ ชิว   กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (เขา้ประชุมผา่นระบบคอนเฟอเรนซ์) 
5. นายอ านวย  ยศสุข    กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์                 กรรมการอิสระ  
7. ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล  กรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ (เขา้ประชุมผา่นระบบ 

    คอนเฟอเรนซ์) 
8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม  กรรมการอิสระ 
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ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีท าหนา้ท่ีในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์       บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั - ผูต้รวจสอบบญัชี 
2. คุณลดัดา ฐิติเกียรติพงศ ์  ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย - ผูสั้งเกตการณ์ 
3. นายเทวินทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์        ผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 
4. นายวนัจนัทร์ ศิวบุณยวงศ ์  ท่ีปรึกษากฎหมาย 
5. นายกรกิจ กอ้งไพบูลยผ์ล  ผูด้  าเนินการประชุม 

การลงคะแนนและนบัคะแนน  

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ หลงัจากลงทะเบียนเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แลว้ ทุกท่านจะตอ้งกดลงคะแนน
ตามจ านวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ท าการกดลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ท่ีประชุมจะ
ท าการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มีการสลบัวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษทัเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

การประชุมน้ีใช้ระบบ E-Shareholder Meeting ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะ
ปรากฏคะแนนท่ีจอของโปรแกรม E-Shareholder Meeting เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทราบผลของการนบัคะแนน หากผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง ก็สามารถท าการตรวจสอบไดใ้นทนัที  บริษทัไดเ้ชิญให้ น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ 
ตวัแทนจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั ผูต้รวจสอบบญัชี ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบผลการกดคะแนนเสียงของการประชุม 

การลงมติ     

หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง การลงมติในวาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด วาระท่ี 2 เป็นวาระ
แจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 6 การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติั
เร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 

วาระท่ีหนึ่ง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ตามท่ี
ไดส่้งส าเนาให้ผูถื้อหุ้นแลว้  และขอให้ท่ีประชุมมีมติ 
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มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นคนใดซกัถาม หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 และมีมติ
เป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 31 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้252,457,513 หุ้น  

เห็นดว้ย 252,457,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระท่ีสอง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 

นายองักูร พลพพิฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ถลงผลการด าเนินงานของบริษทั ในปี 2564 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทคคู่คา้ 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2563 ท าให้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยงัคงได้รับ
ผลกระทบ แมม้าตรการสาธารณสุขต่างๆ เช่นการเร่งอตัราการฉีดวคัซีนจะท าให้ภาคเศรษฐกิจเร่ิมปรับตวัท ากิจกรรมไดบ้า้ง แต่
ผลกระทบยงัคงมีอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก  

ประเทศคู่ค้าท่ีส าคญัคือประเทศญ่ีปุ่ น ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้การจัดการ
แข่งขนักีฬา Olympic เล่ือนจากปีก่อนเป็นปี 2564 แต่เป็นการจดังานภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดท่ีเขม้งวด ท่ีท าให้
กิจกรรมการบริโภคไม่เป็นไปตามท่ีควร ยงัคงมีการขอความร่วมมือจากภาครัฐให้ประชาชน work from home การปิดโรงเรียน 
การขอความร่วมมือในการหยดุการให้บริการของร้านคา้ ร้านอาหาร ท าให้เศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั 

การแข่งขนัของสินคา้เกษตรแช่แข็งน าเขา้จากประเทศยโุรปตะวนัออกท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี และการปรับลดภาษีน าเขา้สินคา้
จากสหรัฐ ท าให้สินคา้บางรายการของบริษทัตอ้งแข่งขนักบัประเทศอื่นๆ อยา่งไรก็ตาม ค่าขนส่งทางเรือท่ีปรับตวัสูงขึ้น รวมถึง
ภาวะขาดแคลนตูสิ้นคา้ ส่งผลให้สินคา้บางประเภทของบริษทัไดรั้บผลดี จากการท่ีประเทศผูผ้ลิตอื่นประสบปัญหาในการขนส่ง
สินคา้ไปญ่ีปุ่ น 
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ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการส่งออกเป็นหลกั และรับรู้รายไดเ้ป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 สถานการณ์อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐเฉล่ียทั้งปีอ่อนค่าเลก็นอ้ยประมาณ 2.20% โดยอตัราแลกเปล่ียนท่ีอ่อนค่า เป็นผลดีต่อ
บริษทัในแง่การรับรู้รายไดท่ี้สูงขึ้น แต่เน่ืองจากบริษทัมีการป้องกนัความเส่ียงดว้ยการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ท าให้เกิดผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน   

สภาพภูมิอากาศและปริมาณวตัถุดิบ 

ส าหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯเป็นสินคา้ทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัต่อการด าเนินงาน บริษทัฯ ไดพ้ยายามบริหารจดัการการเพาะปลูกแบ่งเป็นหลายรุ่น เพื่อกระจายความเส่ียง และเพื่อเป็น
การสร้างความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เหมาะสม ในปี 2564 สภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นไปตามฤดูกาล
ปกติ ไม่มีภยัแลง้ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนวตัถุดิบ แต่มีการขึ้นราคาวตัถุดิบบางรายการเน่ืองจากมีความตอ้งการในตลาด
สูง  

สถาการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีโรงงานในปีท่ีผ่านมา แม้บริษทัไดใ้ช้มาตรการป้องกนัดว้ยการรักษาระยะห่าง และ
มาตรการอื่นๆตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข บริษทัพบการติดเช้ือของพนกังานท่ีโรงงาน แต่สามารถควบคุมไดแ้ละ
ด าเนินกิจการอย่างต่อเน่ืองภายใตวิ้ธี Bubble and Seal อย่างไรก็ตาม บริษทัไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนท่ีสูงขึ้นจากมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดน้ี 

อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 

สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในปี 2564 ท าให้กิจกรรมทางการตลาดถูกจ ากดั จากการยกเลิกงาน Food Exhibition หลาย
งานทัว่โลกถูกยกเลิก รวมถึงในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดเ้พ่ิมธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินคา้ Retail ภายใตแ้บรนด์ของบริษทัเองคือ 
สเปรดถัว่แระรสไวท์ชอคโกแลต แบรนด์ Benas และขา้วโพดฟรีซดรายเคลือบไวท์ชอคโกแลต และคาราเมล ภายใตแ้บรนด ์
Cornista โดยในปีท่ีผา่นมาการแนะน าสินคา้ผา่นงาน Food Exhibition ยงัไม่สามารถจดัไดอ้ยา่งปกติ 

โครงการ Solar Roof 

ในตน้ปี 2564 บริษทัไดติ้ดตั้ง Solar Roof แลว้เสร็จใน 3 อาคารของบริษทั ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในการประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2564 ซ่ึง
บริษทัไดรั้บผลประโยชน์เป็นการใช้ไฟฟ้าลดลง 3,445 เมกะวตัต์ คิดเป็นเงินประมาณ 11.63 ลา้นบาท และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเทียบเท่า 1,638,716.33 กิโลคาร์บอนไดออกไซดต์่อปีจากการใชพ้ลงังานทดแทน 
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การลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย จ ากดั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซ 
แอนด ์ดราย จ ากดั (“STFD”) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิต จ าหน่าย และส่งออกผลไมส้ด ผลไมแ้ละอาหารแปรรูปแช่เยือกแขง็ และอบ
กรอบ ซ่ึงเดิม STFD เป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ดว้ยงบลงทุน 
120.20 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ มีสถานะเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ใน STFD โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมขึ้นเป็น 68.7% 

การยกเลิกการลงทุนในเมียนมาร์ 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนและจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่ง
ใหม่เพื่อด าเนินการลงทุนในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ เพื่อขยายการ ด าเนินธุรกิจผลิต และจ าหน่ายพืชผกัแปรรูป/แช่
แขง็ เพื่อการส่งออกโดยมีงบลงทุนเร่ิมแรกประมาณ 80 ลา้นบาท เพ่ือการเช่าท่ีดินประมาณ 50-100 เอเคอร์ 

คณะกรรมการได้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์อย่างต่อเน่ือง โดยท่ีประ ชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 ไดพิ้จารณาร่วมกนัจากสถานการณ์ปัจจุบนัและมีมติในท่ี
ประชุมยกเลิกการลงทุนในโครงการดงักล่าวเน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนและการด าเนินงานของโครงการอยา่งมีนยัส าคญั 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการวางเงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 715,950 เหรียญสหรัฐ และตกลงท่ี
จะช าระค่าดูแลรักษาสิทธิการเช่าท่ีดินจากการขอขยายระยะเวลาในการเขา้ท าสัญญาเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อเดือน โดยบริษทั
ไดช้ าระเป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงเดือนธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดป้ระเมินถึงมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของ
ลูกหน้ีรับคืนเงินมดัจ าส่วนท่ีเหลือ โดยพิจารณาจากสถานการณ์การเมือง สภาวะเศรษฐกิจในสาธารณรัฐเมียนมาร์และประเมิน
ความสามารถในการช าระคืนของลูกหน้ีรายดังกล่าว ซ่ึงยงัไม่สามารถประเมินได้ในปัจจุบัน เน่ืองจากยงัไม่มีความชัดเจน
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีดงักล่าว ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดพิ้จารณาว่าอาจเป็นขอ้บ่งช้ีในการดอ้ยค่า 
บริษทัฯ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหน้ีรับคืนเงินมดัจ าไวเ้ป็นจ านวนเงินรวม 25,358,949 บาท และได้
แสดงผลกระทบไวใ้นงบการเงินประจ าปี 2564 แลว้ 

ผลการด าเนินงาน 

บริษทัมีรายไดร้วมจากการขายในปี 2564 ตามงบการเงินลดลง ท่ีมูลค่า 1,056 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดขายในปี 2563 ท่ีมีมูลค่า 
1,097 ลา้นบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 80.88 ลา้นบาท เทียบกบัผลก าไรประมาณ 1 ลา้นบาทในปีก่อน เป็นผลมาจากการปันส่วน
ขาดทุนจากบริษทัย่อยท่ีบริษทัไปลงทุน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์ากการยกเลิกการลงทุนท่ีเมียนมาร์ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม
จากมาตรการป้องกนั COVID-19 และเบ้ียปรับจากสรรพากรจากการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนท่ีใชสิ้ทธ์ิไม่ไดบ้าง
รายการ 
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สัดส่วนการส่งออกสินคา้ในกลุ่มประเทศอื่นๆนอกจากญ่ีปุ่ นเปล่ียนแปลงไปโดยลดลงจาก 5% เป็น 3% เน่ืองจากความล่าชา้ของ
การด าเนินเอกสารกบัลูกคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเปล่ียนจากการซ้ือขายผา่นตวัแทนเป็นการซ้ือขายสินคา้ตรงกบับริษทั  

นายองักูร พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 

รายการ งบการเงิน หน่วย 

สินทรัพย ์ 1,664,832,974 บาท 

หน้ีสิน 346,000,894 บาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,318,832,080 บาท 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.11 เท่า 
รายไดจ้ากการขาย 1,055,588,761 บาท 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (80,884,380) บาท 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อ ยอดขาย (7.66) % 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.173) บาทต่อหุ้น 

 

การด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
มีความโปร่งใส ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาลและจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ ไม่สนบัสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ไดใ้ห้การรับรองบริษทั เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี และบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองให้เป็นสมาชิกฯ ต่อเน่ืองเป็นสมยัท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   

ในปี 2564 ผูต้รวจสอบภายในไดท้  าการตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นประจ าปี และได้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
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แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมในปี 2565 

ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั 

วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธ์ุ Omicron ในประเทศญ่ีปุ่ นในไตรมาส 1 ซ่ึงเร่ิมมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นในช่วงเดือน
เมษายน คาดการณ์ว่า โดยรวม สถานการณ์ของปี 2565 จะดีขึ้นกว่าปี 2564 จากมาตรการผอ่นคลายความเขม้งวดในการควบคุม 

วามผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

อตัราแลกเปล่ียน THB/USD ยงัคงอ่อนค่าต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงตน้ปี จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน สถานการณ์คล่ีคลาย
ความกงัวลเร่ืองการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน USA และอีกหลายประเทศในยโุรป และการขึ้นอตัราดอกเบ้ียของ FED 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาวตัถุดิบ 

คาดการณ์สภาพภูมิอากาศในปี 2565 คาดว่าจะเป็นไปตามฤดูกาลปกติ ตน้ทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
ราคาปุ๋ ย ยา ท่ีปรับตวัสูงขึ้นเน่ืองจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยเูครน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนการผลิต 

ราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงขึ้น มีผลกระทบโดยตรงต่อค่าขนส่งสินคา้ในประเทศ และค่าน ้ ามนัเตาเพ่ือการผลิต ในขณะเดียวกนั 
ตน้ทุนบรรจุภณัฑก็์มีการปรับราคาสูงขึ้นซึงเป็นผลกระทบทางออ้มจากราคาน ้ามนัท่ีปรับตวัสูงขึ้น 

ค่าระวางเรือท่ีปรับตวัสูงขึ้น 

ค่าระวางเรือมีแนวโนม้ปรับตวัสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2564 และมีแนวโนม้ปรับตวัสูงขึ้นต่อเน่ืองในปี 2565 จากสถานการณ์ขาดแคลนตู้
สินคา้และค่าน ้ามนัท่ีปรับตวัสูงขึ้น 

การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 

การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดส าหรับสินค้า Own Brand ในช่วงคร่ึงปีแรก ยงัสามารถด าเนินได้ภายใต้ข้อจ ากัดเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคาดว่าจะผอ่นคลายมากขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลงั 
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มีค าถามจากผูถื้อหุ้นท่ีส่งค าถามมาทางอีเมลข์องบริษทัดงัน้ี 

1. ในไตรมาส 1 ของปี 2565 ผลของอตัราแลกเปล่ียนจะยงัขาดทุนหรือไม่ 

คุณองักูร พลพิพฒันพงศ ์ตอบค าถามดงัน้ี 

อตัราแลกเปล่ียนท่ีอ่อนค่าอย่างต่อเน่ืองท าให้บริษัทมีรายได้ท่ีสูงขึ้น โดยบริษัทได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน Forward 
Contract ในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนแบบอ่อนค่าอย่างรวดเร็วท าให้เกิดส่วนต่างระหว่าง
การบนัทึกรายได ้กบัการรับช าระด้วยอตัราแลกเปล่ียนจาก Forward Contract ซ่ึงผลต่างน้ีอาจบนัทึกเป็นผลขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียนได ้

2. ค่าใชจ้่ายในการขนส่งคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น หรือลดลง 

คุณองักูร พลพิพฒันพงศ ์ตอบค าถามดงัน้ี 

ค่าขนส่งท่ีปรับตวัเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2564 ซ่ึงราคาน ้ ามนัโลกท่ีปรับตวัสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งสินคา้จากพ้ืนท่ี
การเพาะปลูกมายงัโรงงาน ค่าขนส่งสินคา้จากโรงงานมายงัท่าเรือเพื่อส่งออก รวมถึงอตัราค่าระวางเรือท่ีปรับตวัสูงขึ้นอยา่ง
ต่อเน่ืองจากสถานการณ์ราคาน ้ามนั และสถานการณ์ขาดแคลนตูสิ้นคา้ 

3. ค าส่ังซ้ือสินคา้จากต่างประเทศของลูกคา้เพ่ิมขึ้น หรือลดลง 

คุณองักูร พลพิพฒันพงศ ์ตอบค าถามดงัน้ี 

เน่ืองจากบริษทัรับค าส่ังซ้ือจากคู่คา้ท่ีส าคญัในประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงกลางปี ประมาณเดือนมิถุนายน ท าให้สินคา้ท่ีทยอยส่ง
มอบอยู่ปัจจุบนัเป็นผลมาจากค าส่ังซ้ือในปีก่อน แต่บริษทัสามารถรับค าส่ังซ้ือเพ่ิมเติมไดร้ะหว่างปีตามสถานการณ์ เช่น
ขา้วโพดแช่แขง็ในปี 2564 ท่ีไดรั้บค าส่ังซ้ือเพ่ิมจากสถานการณ์ขา้วโพดจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีขนส่งไปประเทศญ่ีปุ่ น
ไดน้อ้ยกว่าปีก่อนจากสถานการณ์ขาดแคลนตูสิ้นคา้ 
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มีค าถามจากคุณลดัดา ฐิติเกียรติพงศ ์ดงัน้ี 

1. ผลขาดทุนจากการด าเนินงานประจ าปี 2564 เกิดจากปัจจยัใดบา้ง  

คุณองักูร พลพิพฒันพงศ ์ตอบค าถามดงัน้ี 

ผลขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษทัประกอบดว้ย ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนส่วนหน่ึงตามท่ีรายงานไป บริษทัมี
ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดจากมาตรการป้องกนั COVID-19 เบ้ียปรับจากสรรพากรจากการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ลงทุนท่ีใชสิ้ทธ์ิไม่ไดบ้างรายการ 

2. ผลขาดทุนจากการลงทุนในเมียนมาร์ส่งผลกบับริษทัอยา่งไร 

คุณประยรู พลพิพฒันพงศ ์ตอบค าถามดงัน้ี 

การยกเลิกการลงทุนในเมียนมาร์ บริษทัได้บนัทึกดอ้ยค่าทรัพยสิ์นคือเงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินประมาณ 25 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั
ยงัไม่ไดมี้การลงทุนสร้างโรงงาน ในขณะท่ีสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเมียนมาร์เกิดความไม่สงบ คณะกรรมการจึงตดัสินใจ
ยกเลิกการลงทุน 

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ีสาม พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติ 

มติท่ีประชุม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั งบการเงินของบริษทั ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 31 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้252,457,513 หุ้น  

เห็นดว้ย 252,457,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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วาระท่ีส่ี  พจิารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2564 

ประธาน แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2564  บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 80,884,380 บาท คิดเป็นขาดทุน 0.173 บาทต่อหุ้น จึงไดพ้ิจารณาและมีมติงดจ่ายปัน
ผล ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

ดงันั้น การจดัสรรผลก าไรยอ้นหลงั 3 ปี และการพิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรผลก าไรประจ าปี 2564 จึงสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วย 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 97,481,607 34,764,802 1,148,281 (80,884,380) บาท 
จ านวนหุน้ 381,145,725 381,145,725 381,145,725 381,145,725 หุ้น 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.26 0.09 0.003 0.173 บาท ต่อ หุ้น 
เงินปันผล 0.21 0.06 งดจ่ายปันผล งดจ่ายปันผล บาท ต่อ หุ้น 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 80,040,602.25 22,868,743.50 งดจ่ายปันผล งดจ่ายปันผล บาท 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 82.11 65.78 งดจ่ายปันผล งดจ่ายปันผล % 

 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัฯ งดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานแถลงทุกประการ   
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 31 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้252,457,513 หุ้น  

เห็นดว้ย 252,457,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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วาระท่ีห้า  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 คน คือ 

                   
 

 
 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคล 3 คน ตามท่ีกล่าวมา โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้นตอ้งยินยอมใหมี้การเสนอช่ือ และหากไดรั้บการเสนอช่ือแลว้ บริษทัฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัก่อนจดทะเบียนเป็น
กรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบติัตอ้งห้าม บริษทัฯ จะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ สามารถเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ ตั้งแต่
วัน ท่ี 4  ตุลาคม  2563 ส้ิน สุดวัน ท่ี  30 ธันวาคม  2564 โดยมีการประชาสัมพัน ธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ของบ ริษัท  
(www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2564 น้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ
บุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการท่ีครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่า
กรรมการ ท่ีครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผูมี้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบติัตามแบบตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บ
คดัเลือกให้เสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระของบริษทั อีกทั้งไดอุ้ทิศตนในการท าหน้าท่ีกรรมการบริษทัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอย่างมาก  จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1)  นายประภาส พลพิพฒั
นพงศ ์ 2) ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  รายช่ือ และประวติัโดยย่อ
ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ทั้ง 3 คน ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอช่ือกรรมการท่ีครบวาระ 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง คือ 1)  นาย
ประภาส พลพิพฒันพงศ ์ 2) ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ  เน่ืองจากผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ ง
กรรมการของบริษทั 

1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
2. ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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กรรมการท่านหน่ึงท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูมี้คุณสมบติัการเป็นกรรมการตามท่ีกฏหมายก าหนด มีความรู้
ดา้นต่าง ๆ และความสามารถท่ีหลากหลายตรงตามท่ีบริษทัตอ้งการ  ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งไดท้  าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ
อิสระอยา่งเตม็ความสามารถ ให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้  ผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ตามล าดบัคือ 1)  นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์ 2) ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 31 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้252,457,513 หุ้น  

1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์

เห็นดว้ย 252,457,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 

วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 31 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้252,457,513 หุ้น  

2. ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

เห็นดว้ย 252,457,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 31 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้252,457,513 หุ้น  

3. น.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม 

เห็นดว้ย 252,457,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระท่ีหก พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทั บริษทั
จึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควร
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 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 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าเบ้ียประชุม,โบนสั, เบ้ียประกนั เป็นตน้ 

นโยบายและวิธีการในการก าหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนดงักล่าวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ แลว้ เป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัอุตสาหกรรมเดียวกนั  
มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับ
ค่าตอบแทนของบริษทัประจ าปี 2564 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัท่ีจะก าหนดค่าตอบแทนท่ีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการ            

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติ 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามท่ีประธานแถลง ด้วย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 
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วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 31 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้252,457,513 หุ้น 

เห็นดว้ย 252,457,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระทีเ่จ็ด   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

                   ประธานแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดพ้ิจารณาเห็น
ควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 0218  
2. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่  4334 
3. นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 
4. น.ส. สุนนัทา ค าสุข            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 
5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 9211    

เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2565 โดยผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมี
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็น
อิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษทั จ านวนเงิน 950,000.- บาท (เกา้แสนห้าหม่ืนบาทถว้น)    

                     เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติ 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมติัให้แต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 0218  
2. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่  4334 
3. นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 
4. น.ส. สุนนัทา ค าสุข             ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 
5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 9211    
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เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565 และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั และอนุมติัค่าตรวจสอบของบริษทั 
จ านวนเงิน 950,000.- บาท (เกา้แสนห้าหม่ืนบาทถว้น)  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี     

 
  วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 31 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้252,457,513 หุ้น 

เห็นดว้ย 252,457,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระท่ีแปด   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

ไม่ปรากฏว่ามีผูเ้สนอเร่ืองอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 

 
เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอื่นใดเขา้สู่การพิจารณา และไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผูถื้อ

หุ้นทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 
 
 
ปิดประชุมเม่ือเวลา 11.41 น. 

 
                                                                                    

   ลงช่ือ                       
 
                                                                                                  (นายประยรู   พลพิพฒันพงศ)์ 
                                                                                                                     ประธานท่ีประชุม           
 
 

  
               

 
                        (นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ)์ 
                                          เลขานุการบริษทั             


