
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที่  ประชุมวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2554 เริม่ประชุม เวลา 10.00 น.  ณ ห้องมณเฑียรทิพย์  
                           โรงแรมมณเฑียร เลขท่ี 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์  ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในท่ีประชุมฯ แถลงว่า 
วันน้ีมีผู้ถือหุ้นท้ังท่ีมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและท่ีมอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน นับ
จ านวนได้ท้ังสิ้น 81 คน นับจ านวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 261,324,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.56 ของหุ้นจด
ทะเบียนของบริษัทฯและช าระค่าหุ้นแล้ว จ านวน 381,145,725 หุ้น และเป็นจ านวนมากกว่า จ านวนหุ้น 1 
ใน 3 ของทุนจดทะเบียนและช าระค่าหุ้นแล้ว  ซึ่งคิดเป็นจ านวนเท่ากับ 381,145,725 / 3 = 127,048,575 
หุ้น  จึงครบเป็นองค์ประชุม 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม  โดยมอบหมายให้นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์  ท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
วาระการประชุมฯ  ก่อนด าเนินการประชุมตามวาระ  ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุม ดังน้ี 
วันน้ีมีกรรมการบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม รวม  9 คน จากจ านวน 11 คน คือ  

1.  นายประยูร  พลพพิัฒนพงศ์        ประธานกรรมการ 
2.  นายประภาส  พลพพิัฒนพงศ์     กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
3.  นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสรุะ              กรรมการบริหาร  
4.  นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์     กรรมการบริหาร 
5.  นายอังกูร  พลพิพฒันพงศ์           กรรมการบริหาร 
6.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.  นายอ านวย  ยศสุข                      กรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหา 
                                                    และพิจารณาค่าตอบแทน 

8.  นายอ าพล  รวยฟูพันธ์                กรรมการตรวจสอบ  
9. ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล          กรรมการอิสระ 

กรรมการ ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 2 คน คือ 
1. นายหลาน  มู่  ชิว                        กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (มีภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศ) 
2. นายเคนอิจิ  ไท                           กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (มีภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศ) 
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มีผู้ที่เก่ียวข้อง และท าหน้าที่ในที่ประชุมฯดังน้ี 

1. นายศักดา  พิมเมือง                      ผู้จัดการฝา่ยบัญชี  ท าหน้าท่ีจดบันทึกการประชุมฯ 

2. นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์          ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุมฯ 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก     ผู้สอบบัญชี  ท าหน้าท่ีสักขีพยานการนับคะแนน        
4. นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชี ท าหน้าท่ีสักขีพยานการนับคะแนน 

การลงมติ    หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง   การลงมตใินวาระปกติ  ใหถ้ือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานฯในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   และการลงมติในวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                                                                                      
วาระที่หนึ่ง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 
                     ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2553  
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2553 ตามท่ีได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว  และขอให้ท่ีประชุมฯมีมติ 
 มติ                ท่ีประชุมฯได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถาม  หรือขอแก้ไข รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553  และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 261,324,694 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 

วาระที่สอง    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 
              นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์  ประธานฯท่ีประชุม แถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 
2553  บริษัทฯ มีปริมาณการขาย จ านวน 26,458 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 2,420 ตัน  บริษัทฯและ
บริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 1,367.7 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 46.1 ลา้นบาท  และมีก าไร
สุทธิ 158.2 ล้านบาท  (ลดลง) จากปีก่อน จ านวน (53.0) ล้านบาท  ก าไรท่ี (ลดลง) ส่วนใหญ่เกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (ลดลง) จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ปี 2552 ท่ี 34.27 บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา   
ขณะท่ีในปี 2553 อัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ย อยู่ท่ี 31.69 บาท/เหรียญสหรัฐอเมรกิา 
ผู้ถือห ุ้นซักถาม 

ถาม  บริษัทฯมีโครงการจะขยายก าลังการผลิต หรือสร้างโรงงานใหม่ หรือไม่ 
ตอบ  ขณะน้ียังไม่มีนโยบายขยายก าลังการผลิตหรือสร้างโรงงานใหม่  บริษัทฯจะด าเนินการตามก าลังการ 
          ผลิตท่ีมีอยู่ เพื่อให้ได้สินค้าเพียงพอต่อความต้องการของตลาดเท่าน้ัน                                      
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ถาม  บริษัทฯมีก าไรสะสมจ านวนมาก ท าไมถึงไม่เอาไปลงทุน และเหตุใดจึงมีวงเงินกู้กับธนาคารไทย 
         พาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
ตอบ  เป็นวงเงินท่ีธนาคารได้อนุมัติให้กับบริษัทนานแล้ว เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี, เลตเตอร์ออฟเครดิต,  

         หนังสือค้ าประกันธนาคาร เป็นต้น โดยใช้ท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักทรัพยจ์ านองเป็นประกัน   
         วงเงินดังกล่าวยังมีอยู่แต่บริษัทฯไม่ได้ใช้เงินกู้กับธนาคาร มีเพียงหนังสือค้ าประกันการใช้ไฟฟา้ และ 
         วงเงินเบิกเกินบัญชีเท่าน้ัน  อีกประการหนึ่ง สินค้าของบริษัทฯเป็นสินค้าเกษตร ขึ้นอยู่กับฤดูกาล   
         บริษัทฯต้องท าการผลิตสินค้า จ านวนมาก และเก็บรักษาไว้ด้วยการแช่เยือกแข็ง เพื่อรอการส่งมอบ 

         ให้ลกูค้าให้ได้ตลอดท้ังปี  บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องส ารองก าไรสะสมไว้เพื่อรักษาสภาพคล่อง 
ถาม  ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติ บริษัทฯได้รับผลกระทบหรือไม่ 
ตอบ  ผลกระทบยังไม่ชัดเจน  ถ้าจะกระทบน่าจะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ เป็นผลดี กับไม่เป็นผลดี  ด้านเป็น 

         ผลดี คือ ญี่ปุ่นอาจประสบปัญหาเรื่องการเพาะปลกู  ซึ่งต้องน าเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้น   
         ดา้นไม่เป็นผลดี คือ จากปัญหาภัยธรรมชาติดังกล่าว  คนญี่ปุ่น อาจจะประหยัดมากขึ้น ด้วยการ 
         บริโภคน้อยลง หรือบริโภคเท่าท่ีจ าเป็น 
ถาม  จากค าถามเรื่องภัยธรรมชาติท่ีญี่ปุ่น  ไตรมาส 1 ถึงปัจจุบัน เป็นอย่างไรบ้าง 
ตอบ  ยอดขายลดลงบ้าง แต่ไม่มากนัก  บรษิัทฯพยายามรกัษาฐานลูกคา้   ด้วยการย้ายการจัดส่งสินคา้ 
         บางส่วนตามท่ีลกูค้าร้องขอไปทางภาคใต้ของญี่ปุ่น 
ถาม  บริษัทฯมองแนวโน้มอนาคตเป็นอย่างไร 
ตอบ  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าประเภทอาหาร เช่ือว่ายังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 
ถาม  สินค้าท่ีส่งไปญี่ปุ่น น าไปท าอะไร ต้องแปรรูปหรือไม่ 
ตอบ  สินค้าท่ีส่งไปญี่ปุ่น เพื่อการบริโภค ไม่มีการน าไปเพื่อการแปรรูป 
ถาม  เหตใุดบริษัทฯไม่เปลี่ยนไปใช้สกุลเงินเยน แทนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ตอบ  สกุลเงินเยนก็ยังต้องอิงกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่เริ่มต้นท าธุรกิจมาบริษัทฯใช้ 

         สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด  บริษัทฯ จึงไม่คิดจะเปลี่ยน 
ถาม  บริษัทฯมีความคิดท่ีจะขยายการผลิตไปผลิตสินค้าใหม่ ๆ หรือไม ่

ตอบ  บริษัทฯก็อยากท า เช่น ผักป๋วยเล้งแช่แข็ง  ญี่ปุ่นต้องการมาก แต่เมืองไทยไม่พร้อมอากาศไม่เอ้ือ 
          บรษิัทฯมีความคิดท่ีจะท าธุรกิจต่อเน่ือง แต่ยังบอกอะไรมากไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
ถาม  เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ประสบปัญหาบ้างหรือไม่ 
ตอบ  การเพาะปลูกขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม  แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

      สามารถปลูกได้ปีละ 2-3 รุ่น  ถ้ารุ่นใดได้ผลผลิตน้อย บริษัทก็จะเพิ่มการเพาะปลูกในรุ่นถัดไปให้ 
         มากขึ้น 
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ถาม  ปี 2552 ผลิตสินค้า 27,000 ตัน, ปี 2553 ผลิตสินค้า 22,000 ตัน, ปี 2554 คาดว่าเป็นอย่างไร 
ตอบ  การผลิตสินค้าจ านวนเท่าใด ขึ้นอยู่กบัค าสั่งซื้อของลูกค้า และปริมาณสินค้าคงคลังท่ีมีอยู่  สินค้า 
         ของบริษัทฯเป็นสินค้าแช่เยือกแข็ง   ดังน้ัน การผลิตสินค้ามากน้อยเพียงใด บริษัทฯต้องค านึงถึง 
         ต้นทุนการจัดเก็บประกอบด้วย  เพราะถ้ามีการผลิตสินค้ามากเกินไป บริษัทฯต้องน าไปจัดเก็บ 

         ห้องเย็นภายนอก ท าให้มีต้นทุนการจัดเก็บสูงขึ้น 
ถาม  บริษัทฯควรน าก าไรสะสมไปซื้อหุ้นคืน 

ตอบ  บริษัทฯยังไม่มีความคิดท่ีจะน าก าไรสะสมไปซื้อหุ้นคืน 
ถาม  บริษัทฯ จะขายเงินล่วงหน้าให้นานขึ้น หรือไม่ 
ตอบ  เดิมบริษัทฯขายเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ล่วงหน้า 3-4 เดือน  แต่ปัจจุบันไดพ้ิจารณา  
         เพิม่เป็น 3-12 เดือน  
ถาม  สินค้าเก็บไว้ได้นานแค่ไหน 

ตอบ  เก็บไว้ในห้องเย็นได้ 18 เดือน  
ถาม  ก าลังการผลิตมวีิธีการคิดอย่างไร 
ตอบ  ก าลังการผลิตคิดจากประสิทธิภาพการผลิตของเครื่อง IQF. (Individual Quick Frozen)  

         เช่น IQF. มีประสิทธิภาพการผลิต 5 ตันต่อช่ัวโมง  x จ านวนช่ัวโมงการท างานต่อวัน x จ านวน 

         วันท างานต่อปี 

ถาม  กรรมการแตล่ะท่านค่อนข้างอาวุโส มีการเตรียมคนรุ่นใหม่หรือไม่ 
ตอบ  บริษัทฯให้ความส าคัญกับเรื่องน้ีมาก  จึงมีการเตรียมคนรุ่นใหม่ไว้บ้างแล้ว 
ถาม  การเก็บถนอมอาหารด้วยวิธีการฉายแสง ท าได้หรือไม่ 
ตอบ  โดยธุรกิจส่วนตัวของประธานฯ เคยน าเอาวิธีการฉายแสงมาใช้กับการถนอมอาหาร (หอมหัวใหญ่)  
          เมื่อ 20 กวา่ปีก่อน ด้วยวิธีการนี้ประเทศท่ีเจริญแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย  แคนาดา อังกฤษ เขา 
          ใช้กัน มานานแล้ว  แต่อายุการเก็บถนอมอาหาร ก็ไม่นานนัก แต่ภายหลังได้น าเอาวิธีการถนอม 

          อาหารด้วยการแช่เยือกแข็งมาใช้กับสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเก็บถนอมอาหารได้นาน 18 เดือน 
ถาม  มองไปข้างหน้า 3-5 ปี เป็นอย่างไร 
ตอบ  อนาคต 3-5 ปี ธุรกิจด้านอาหารน่าจะยังดีอยู่ หรือ ดีมากกว่าเสีย 
ถาม  ราคาปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืชสูงขึ้น มผีลต่อต้นทุนมากน้อยเพียงใด 

ตอบ  เมื่อต้นทุนสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ ค่าปุ๋ย ค่ายาก าจัดศัตรูพืช  บริษัทฯก็จะไปเจรจากับลูกคา้เพื่อขอ 
          ปรับราคาในรอบการเซ็นสัญญาครั้งต่อไป       
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ถาม   การจา่ยเงินปันผล สามารถด าเนินการจ่ายให้เร็วขึ้น  โดยการก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเป็น 

         วันเดียวได้หรือไม่           
ตอบ  บริษัทฯรับไปพิจารณา                                                          
                เมื่อไม่มีผูใ้ด ซกัถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ ลงมติรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 
มติ      ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 
ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 
เห็นด้วย 261,324,694 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 

วาระที่สาม    พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
                      ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบดุลและงบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31  
                      ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  จึงขอให้ท่ีประชุม 

                      พจิารณาและมีมต ิ
 มติ                ท่ีประชุมฯได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 
                       งบดุล และงบก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ดว้ยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                     
เห็นด้วย 261,324,694 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 

วาระที่สี่         พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
                      ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในปีน้ี บริษัทฯ มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
จ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสรุะ 
2. นายสันติชัย  สุเอกานนท์ 

3. นายอ านวย  ยศสุข 
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                   โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ให้เสนอช่ือกรรมการท่ีครบวาระ
ท้ัง 3 ท่านต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  เน่ืองจากกรรมการท่ีครบวาระทุกท่าน  
ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  จึงขอ
เสนอให้เชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
                      ท้ังน้ี บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  โดยมกีารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

โดยในปี 2554 น้ี ไมม่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ   
                      รายช่ือ และประวัติโดยย่อของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ ให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ตามท่ีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 
                      บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการ 3 ท่าน 
ตามท่ีกล่าวมา โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อก าหนดของตลาดหลัก 
ทรัพย์แห่งประเทศไทย  ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ของบริษัทฯ และบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือน้ันต้องยินยอมให้มีการเสนอช่ือ และหากได้รับการเสนอช่ือ
แล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม 
บริษัทฯจะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ                                       
                      เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
มติ             ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามล าดับคือ 1) 
นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสรุะ  2) นายสันติชัย  สุเอกานนท์  และ 3) นายอ านวย  ยศสุข    ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

1. นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสรุะ 
เห็นด้วย 258,874,444 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 2,450,250 เสียง 

2. นายสันติชัย  สุเอกานนท์ 

เห็นด้วย 261,278,956 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 45,738 เสียง 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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3. นายอ านวย  ยศสุข 
เห็นด้วย 260,656,774 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 667,920 เสียง 

วาระที่ห้า     พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2554 
                     ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ในการสร้างมูลคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ บริษทัฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับกรรมการ ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 พิจารณา
แล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2554 ดังน้ี              
                  -     ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี 

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน               
               เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ          ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  
ประจ าปี 2554 ตามท่ีประธานฯแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 261,324,694 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

วาระที่หก   พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2554 
                   ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 
25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 
2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท 
เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี 

1. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334  และ/หรือ 
2. น.ส. ชมาภรณ์  รอดลอยทุกข์         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 9211 

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 และผู้ตรวจสอบบัญชีท่ี
เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
ลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตอบแทน จ านวน 570,000.- บาท 
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
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                    เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ               ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแลว้มมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 
โดยมี 1) น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334 และ 2) น.ส. ชมาภรณ์  รอดลอย
ทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 9211  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 โดยให้คนใด
คนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ และอนุมัติ
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ จ านวน 570,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 261,324,694 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 

วาระทีเ่จ็ด  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2553 
                   ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2554 
เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทฯจ่ายปันผล  ดังน้ี 

-  จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น จากผลการด าเนินงานงวดวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม 2553 ใหก้ับผู้ถือหุ้น จ านวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 133,401,003.75 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 84.33 ของก าไรสุทธิงบการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 25 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท และจ่ายจาก
ธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 12.5 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 
95,286,431.25 บาท  

- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงาน ในปี 2553 ร้อยละ 84.33 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินรวม (ลดลง) ร้อยละ 5.92 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงาน ในปี 
2552 ท่ีจ่าย ร้อยละ 90.25   แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจา่ยปันผลในปี 2553 สูงกว่านโยบายการ 
จ่ายปันผลที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายท่ีจะ
ขยายการลงทุน  ดังน้ัน บริษัทฯ จึงน าเงินท่ีได้จากการด าเนินงานมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับ
ผู้ถือหุ้น 

- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10  
- ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวม

รายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2554  และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554                            
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มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ี
ประธานฯ แถลงทุกประการ   ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

เห็นด้วย 261,324,694 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

วาระทีแ่ปด    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 
                      ไมม่ีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานฯจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณ 

ผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมประชุม 

 

                      ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.40 น. 
 

 

                                                                 
                                                                                             ลงช่ือ           ลายเซ็น              
                                                                                                      (นายประยูร   พลพพิฒันพงศ์) 
                                                                                                              ประธานท่ีประชุมฯ 
ลงช่ือ       ลายเซ็น        
         (นายศักดา  พิมเมือง) 
      ผู้จดบันทึกการประชุมฯ                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


