
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
เวลาและสถานที่  ประชุมวันศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2553 เริม่ประชุม เวลา 10.00 น.  ณ ห้องมณเฑียรทิพย์  
                           โรงแรมมณเฑียร เลขท่ี 54 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

โดยมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการ 9 ท่าน คือ  
1.  นายประยูร  พลพพิัฒนพงศ์        ประธานกรรมการ 
2.  นายประภาส  พลพพิัฒนพงศ์     กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
3.  นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสรุะ              กรรมการบริหาร  
4.  นายอังกูร  พลพิพฒันพงศ์          กรรมการบริหาร, ผช.กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด    
                                                           และเลขานุการบริษัทฯ 
5.  นายชิเกโตะ  ทามาโอกิ               กรรมการ 
6.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์            กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.  นายอ านวย  ยศสุข                      กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา 
8.  นายอ าพล  รวยฟูพันธ์                กรรมการอิสระ  

รายช่ือกรรมการ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ 

1. นายหลาน  มู่  ชิว                        กรรมการ ( กรรมการตา่งด้าว มถีิ่นพ านักในต่างประเทศ ) 
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชุมฯ 

1. นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์     ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
2. นายศักดา  พิมเมือง                     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ท าหน้าท่ี ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 

3. นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์         ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท าหน้าท่ี ผู้ด าเนินการประชุมฯ 

4. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก    ผู้สอบบัญชี         
การลงมติ    หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง   การลงมตใินวาระปกติ  ใหถ้ือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   และการลงมติในวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                                                                                                                   
องค์ประชุม   นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมฯ 
วันน้ีมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม  63 ท่าน นับจ านวนหุ้นได้ 240,870,135 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 63.20  มากกวา่ 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 381,145,725 / 3  = 
127,048,575 หุ้น)   ครบเป็นองค์ประชุม                                                                                         2/… 
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ประธานฯกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวบุณยวงศ์  เป็นผู้ด าเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

วาระที่หนึ่ง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 
                     ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2552  
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2552 ตามท่ีได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาละมีมต ิ
 มติ                ท่ีประชุมฯได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไข  
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552  และมีมติออกเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                     เห็นด้วย                      240,870,135                เสียง 
                     ไม่เห็นด้วย                             ไม่มี                 เสียง 
                     งดออกเสียง                            ไม่มี                 เสียง                          
วาระที่สอง    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 
              ประธานฯมอบหมายให้นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์  กรรมการผู้จดัการ แถลงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย จ านวน 24,038 ตัน ลดลงจากปีก่อน จ านวน
1,634 ตัน  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายไดท้ั้งสิ้น 1,336 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 44 ล้านบาท  
และมีก าไรสุทธิ 211.2 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 68.9 ล้านบาท  ก าไรที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิด
จากราคาขายถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย เพิ่มขึ้น จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ปี 2551 ท่ี 
33.12 บาท/เหรยีญฯ   ขณะท่ีในปี 2552 อัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉลีย่ อยู่ท่ี 34.27 บาท/เหรยีญฯ 
ผู้ถือห ุ้นซักถาม 

ผู้ถือหุ้น         บริษัทฯส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น ในอัตราเท่าใด 

บริษัทฯ         บริษัทฯส่งออกไปญี่ปุ่น ประมาณ ร้อยละ 75-80 ของยอดขาย 
ผู้ถือหุ้น         สาเหตุท่ีบริษัทฯมีผลขาดทุนบางไตรมาส เกิดจากอะไร 
บริษัทฯ         เน่ืองจากสินค้าของบริษัทฯเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีขึ้นอยู่กับฤดูกาล   บางไตรมาสท่ีเป็น 

                      ช่วงนอกฤดูกาลผลิต  ผลผลิตจะต่ ามาก  ต้นทุนการผลิตจะสูงกวา่ปกติ  ดงัน้ัน ผลประกอบ 

                      การบางไตรมาส อาจมีผลขาดทุน  ถ้าไตรมาสน้ันมีปริมาณการขายไม่สงูนัก 
ผู้ถือหุ้น         เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ contract farming ได้ก าไรเท่าใด 
บริษัทฯ         เกษตรกรได้ก าไรกี่เปอเซ็นต์ ไม่มีตัวเลขท่ีแน่ชัด  แต่ดีกว่าการปลูกขา้ว 
ผู้ถือหุ้น         ปี 2552 มีผลก าไรดี   อยากทราบว่า ในปี 2553 จะยังรักษาระดับผลการด าเนินงานเหมือนปี 
                      2552 หรือไม ่
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บริษัทฯ         ปกติอัตราการเจริญเติบโต ประมาณ 5-10 %  แต่ผลการด าเนินงานในปี 2553 จะดีเท่าปี 

                       2552 หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลัก 
ผู้ถือหุ้น         ปีน้ีอากาศแล้ง จะมีผลกระทบต่อผลผลิตของบริษัทฯ หรือไม่ 
บริษัทฯ         อากาศแห้งแล้ง มีผลกระทบต่อผลผลิตบ้าง  แต่เน่ืองจากผลผลิตของบริษัทฯสามารถปลูก 
                      ได้เกือบตลอดท้ังปี   บริษัทฯจึงสามารถวางแผนการปลกูเพื่อชดเชยผลผลิตส่วนท่ีขาดได้ 
วาระที่สาม    พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
                      ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบดุลและงบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31  
                      ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  จึงขอให้ท่ีประชุม 

                      พจิารณาและมีมต ิ
 มติ                ท่ีประชุมฯได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 
                       งบดุล และงบก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ดว้ยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                       เห็นด้วย                    240,870,135                   เสยีง 
                       ไม่เห็นด้วย                           ไม่มี                    เสียง 
                       งดออกเสียง                          ไม่มี                    เสียง 
วาระที่สี่         พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการ 
                       เพ่ิมอีก 2 ท่าน 
                      ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในปีน้ี บริษัทฯ มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
จ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นายประภาส  พลพพิัฒนพงศ ์
2. นายหลาน  มู่  ชิว 
3. นายชิเกโตะ  ทามาโอก ิ

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระ
หน่ึง พร้อมกันน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอช่ือนายประยุทธ  พลพิพัฒ
นพงศ์ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีเสียชีวิต และเสนอช่ือ ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล เป็น
กรรมการอิสระ เพื่อให้มีจ านวนกรรมการอสิระครบเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ ซึ่งบริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้า  โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  
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(www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) โดยในปี 2553 น้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทฯ   
เน่ืองจากทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้เรียนเชิญบุคคลดังกล่าวขา้งต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯต่ออีกวาระหน่ึง 
                      รายช่ือ และประวัติโดยย่อของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง 
อีกวาระหน่ึง ตามท่ีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 
                      บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการ 3 ท่าน 
ตามท่ีกล่าวมา โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อก าหนดของตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ และบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือน้ันต้องยินยอมให้มีการเสนอช่ือ และหากได้รับการ
เสนอช่ือแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติ
ต้องห้าม บริษัทฯจะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ                                       
                      เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถาม หรือเสนอรายช่ือกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
มติ                 ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามล าดับคือ 
1) นายประภาส  พลพพิัฒนพงศ์  2) นายหลาน  มู่  ชิว  3) นายชิเกโตะ  ทามาโอกิ  4) นายประยุทธ  พล
พิพัฒนพงศ์  และ 4) ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล    ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                      1. นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ 
                          เห็นด้วย                               240,870,135                    เสยีง 
                         ไม่เห็นด้วย                                        ไมม่ี                    เสียง 
                         งดออกเสียง                                       ไมม่ี                    เสียง 
                     2. นายหลาน  มู่  ชิว 
                         เห็นด้วย                               240,870,135                     เสยีง    
                        ไม่เห็นด้วย                                        ไมม่ี                     เสียง 
                        งดออกเสียง                                       ไมม่ี                     เสียง 
                    3. นายชิเกโตะ  ทามาโอก ิ
                        เห็นด้วย                                240,870,135                     เสยีง                          5/… 
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                       ไม่เห็นด้วย                                         ไมม่ี                     เสียง 
                       งดออกเสียง                                        ไมม่ี                     เสียง 
                    4. นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ ์
                         เห็นด้วย                               240,869,083                     เสยีง    
                        ไม่เห็นด้วย                                        ไมม่ี                     เสียง 
                        งดออกเสียง                                      1,052                    เสยีง 
                    5. ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล 
                        เห็นด้วย                                240,870,135                     เสยีง           
                       ไม่เห็นด้วย                                         ไมม่ี                     เสียง 
                       งดออกเสียง                                        ไมม่ี                     เสียง 
วาระที่ห้า     พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2553 
                     ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ในการสร้างมูลคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ บริษทัฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับกรรมการ ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2553 พิจารณา
แล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2553 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 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 
                  เห็นด้วย                         240,870,135                 เสียง 
                  ไม่เห็นด้วย                                 ไม่มี                 เสยีง 
                  งดออกเสียง                               ไม่มี                  เสยีง 
วาระที่หก   พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2553 
                   ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 
25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 
2553 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท 
เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี 

                                                                                                      6/… 



                                             -  6  - 

1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  0218 และ/หรือ 

2. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334   
เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2553 และผู้ตรวจสอบบัญชีท่ี
เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
ลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตอบแทน จ านวน 520,000.- บาท 
(ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
                      เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ                 ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ 
จ ากัด โดยมี 1) นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 218  2) น.ส. นงราม  เลาหอารี
ดิลก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2553 โดยให้คนใด
คนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ และอนุมัติ
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ จ านวน 520,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                      เห็นด้วย                      240,870,135                  เสียง 
                     ไม่เห็นด้วย                               ไม่มี                  เสียง 
                     งดออกเสียง                             ไม่มี                   เสียง 
วาระทีเ่จ็ด  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2552 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาและมมีติเห็นควรให้บริษัทฯจ่ายปันผล  ดังน้ี 

-  จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น จากผลการด าเนินงานงวดวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม 2552 ใหก้ับผู้ถือหุ้น จ านวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 95,286,431.25 บาท โดย
แยกเป็น จ่ายจากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่าย
จากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 12.5 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปัน
ผลระหว่างกาลท่ีบริษัทฯจ่ายเมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2552 จากผลการด าเนินงานงวดวันท่ี 1 
มกราคม ถึง 30 มถิุนายน 2552 ของบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1465/2542 ในอัตรา 0.25 
บาทต่อหุ้น ท าให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลรวมกันท้ังสิ้น 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 
190,572,862.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม  

- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงาน ในปี 2552 ร้อยละ 90.25 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินรวม ลดลง ร้อยละ 7.14 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงาน ในปี 
2551 ท่ีจ่าย ร้อยละ 97.39  แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายปันผลในปี 2552 สูงกวา่นโยบายการ 

                                                                                                       7/… 
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- 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 13 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวม

รายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2553  และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ี
ประธานฯ แถลงทุกประการ   ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                      เห็นด้วย                      240,870,135                  เสียง 
                     ไม่เห็นด้วย                               ไม่มี                  เสียง 
                     งดออกเสียง                             ไม่มี                   เสียง 
วาระที่สิบสาม    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 
                      ไมม่ีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานฯจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณ 

ผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมประชุม 

 

                      ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.55 น. 
 

 

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

 

 
                                          


