
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที่  ประชุมวันศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2555 เริม่ประชุม เวลา 10.30 น.  ณ ห้องมณเฑียรทิพย์  
                           โรงแรมมณเฑียร เลขท่ี 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมฯ แถลงว่า วันน้ีมีผู้
ถือหุ้นท้ังท่ีมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง    และท่ีมอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน จ านวน 81    
คน นับจ านวนหุ้นได้ 242,977,664 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและช าระค่าหุ้น
แล้ว จ านวน 381,145,725 หุ้น และเป็นจ านวนมากกวา่ จ านวนหุ้น 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียน และช าระค่า
หุ้นแล้ว ซึ่งคิดเป็นจ านวนเท่ากับ 381,145,725 / 3 = 127,048,575 หุ้น  จึงครบเป็นองค์ประชุม 

ในระหว่างการประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุมฯเพิ่มอีก จ านวน  16  คน  นับ
จ านวนหุ้นได้ 520,990  หุ้น 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม  โดยมอบหมายให้นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์  ท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
วาระการประชุมฯ  ก่อนด าเนินการประชุมตามวาระ  ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุม ดังน้ี 
วันน้ีมีกรรมการบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม รวม  10 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 และเลขานุการบรษิัทฯ 

6. นายเคนอิจิ ไท                             กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
7.  นายสันติชัย  สุเอกานนท์            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายอ านวย  ยศสุข                      กรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหา 
                                                    และพิจารณาค่าตอบแทน 

9.  นายอ าพล  รวยฟูพันธ์                กรรมการตรวจสอบ  
10.ดร.ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล          กรรมการอิสระ                                         /2… 
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กรรมการ ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 1 คน คือ 
นายหลาน,  มู่ -  ชิว                                กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (มีถิ่นพ านักในต่างประเทศ)                                                                                         
มีผู้ที่เก่ียวข้อง และท าหน้าที่ในที่ประชุมฯดังน้ี 

1. นายศักดา  พิมเมือง                      ผู้จัดการฝา่ยบัญชี  ท าหน้าท่ีจดบันทึกการประชุมฯ 

2. นายวันจันทร์  ศิวบุณยวงศ์          ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุมฯ 

3. นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชี ท าหน้าท่ีสักขีพยานการนับคะแนน 

4. นางศิรินทร์  ตันติพิทักษ์โชติ       สมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) 
การลงมติ    หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง   การลงมตใินวาระปกติ  ใหถ้ือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานฯในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   ส่วนวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน                                                                                      
วาระที่หนึ่ง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 
                     ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2554  
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2554 ตามท่ีได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว  และขอให้ท่ีประชุมฯมีมติ 
 มติ                ท่ีประชุมฯได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถาม  หรือขอแก้ไข รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554  และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 243,375,164 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 

วาระที่สอง    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 
              นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์  ประธานฯท่ีประชุม แถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 
2554  บริษัทฯ มีปริมาณการขาย จ านวน 25,700 ตัน ลดลงจากปีก่อน จ านวน 800 ตัน  บริษัทฯและบริษัท
ย่อย มีรายได้จากการขาย 1,293.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 74.2 ลา้นบาท  และมีก าไรสุทธิ 55.8 
ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน จ านวน 102.4 ล้านบาท  ก าไรที่ลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยลดลง จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ปี 2553 ท่ี 31.69 บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา   ขณะท่ีในปี 2554 
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย อยู่ท่ี 30.29 บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา                                  /3… 
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ผู้ถือห ุ้นซักถาม 

ถาม  ลกูหน้ีท่ีตั้งส ารองหน้ีสูญไว้ 2.7 ล้านบาท มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะติดตามทวงถามให้ช าระหน้ี 

ตอบ  ลูกหน้ีดังกล่าวเป็นลูกหน้ีต่างประเทศ บริษัทฯพยายามติดต่อหลายครั้ง ยังไม่สามารถติดต่อได้ คาด
ว่าได้ปิดด าเนินการไปแล้ว ถ้าบริษัทฯด าเนินการฟ้องร้อง ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก   อาจจะไม่คุ้มกับ
จ านวนหน้ีดังกล่าว 
ถาม  คณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ อีกท่านละ 400,000.- บาท
ต่อปี  นอกเหนือจากท่ีได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ 80,000.- บาทต่อเดือน ใช่หรือไม่ 
ตอบ ใช่  
ถาม  บริษัทฯมีวิธีการจัดการอย่างไรเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งท่ีสูงขึ้น 

ตอบ  บรรดารถขนส่งท่ีบริษัทฯใช้บริการอยู่ได้เปลี่ยนมาใช้แก๊สธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ต้นทุนค่า
ขนส่งเพิ่มขึ้นไม่มากนัก 
ถาม  บริษัทฯมีนโยบายการใช้พลังงานอย่างไร 
ตอบ  ในกระบวนการผลิต บริษัทฯมีแนวคิดจะใช้ถ่านหินหรือแก๊สธรรมชาติ แต่ติดปัญหา ถ้าใช้ถา่นหิน
จะท าให้เกิดมลภาวะในอากาศ เน่ืองจากอยู่ใกล้แหล่งท่ีอยู่อาศัย ส่วนการใช้แก๊ส ติดปัญหาเรื่องการเดินท่อ
แก๊สท่ียังมาไม่ถึงโรงงาน ประกอบกับยังไม่มีนโยบายจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องการเดินท่อแก๊ส
มายังจังหวัดเชียงใหม่ 
ถาม  คา่แรงท่ีปรับขึ้นมีผลกระทบกับบริษัทฯอย่างไร 
ตอบ  มีผลกระทบ  ขณะน้ีรอการตัดสินใจของภาครัฐท่ีจะแกไ้ขปัญหาน้ีอย่างไร 
ถาม   AEC มีผลต่อบริษัทฯอย่างไร 
ตอบ  บริษัทฯก าลังศึกษาเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งวัตถุดิบและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่การเมืองท่ี
ยังไม่มีความแน่นอน ต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวต่อไป 

ถาม  อยากทราบว่า Itochu มีสถานะเป็นอย่างไร เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรอืไม่ 
ตอบ  Itochu เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ท่ีญี่ปุ่น เป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง CM 

ถาม  แหล่งวัตถุดิบของบริษัทฯมีท่ีไหนบ้าง 
ตอบ  แหล่งวัตถุดิบของบริษัทฯ อยู่ในภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 16 จังหวัด แต่
วัตถุดิบท่ีได้ส่วนใหญ่ จะอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ถาม  เหตใุดจึงมีภาษีนิติบุคคลเพิ่มขึ้น ท้ัง ๆ ท่ีก าไรสุทธิลดลง 
ตอบ  เพราะในปี 2553 บริษัทฯยังได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI จนถึงเดือนตุลาคม ในขณะท่ี
ในปี 2554 บริษัทฯ เริ่มเสียภาษีจากก าไรท่ีเกิดขึ้นท้ังจ านวน                                        /4… 
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ถาม  ไม่ทราบว่าบริษัทฯมีทุนประกันภัยหรือไม่ 
ตอบ  บริษัทฯมีทุนประกันภัยมูลค่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท 

ถาม  จากผลการด าเนินงานท่ีลดลง บริษัทฯมีแนวคิดท่ีจะเพิ่มมูลค่าให้ผลประกอบการดีขึ้นหรือไม่ 
ตอบ  บริษัทฯพยายามศึกษาและมองหาโอกาสในธุรกิจด้านอาหารและธุรกิจด้านอ่ืน  ถ้าบริษัทฯมีข้อสรุป
ท่ีชัดเจน จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป 

ถาม  แนวโน้มการส่งออกไปยุโรปเป็นอย่างไรบ้าง บริษัทฯได้รับการยกเลิก embargo หรือไม่ 
ตอบ  บริษัทฯไม่มีปัญหาการส่งออกไปยุโรป เพราะส่วนใหญ่บริษัทฯส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น          
วาระที่สาม    พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
                      ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31  
                      ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  จึงขอให้ท่ีประชุม 

                      พจิารณาและมีมต ิ
 มติ                ท่ีประชุมฯได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 
                       งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

                     
เห็นด้วย 243,434,564 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 

วาระที่สี่         พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
                      ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในปีน้ี บริษัทฯ มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
จ านวน 4 ท่าน คือ 

1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ ์
2. นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ ์
3. นายหลาน, มู่ – ชิว 
4. นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ 

                                
                   โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ให้เสนอช่ือกรรมการท่ีครบวาระ 
                                                                                                       /5… 
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ท้ัง 4 ท่านต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  เน่ืองจากกรรมการท่ีครบวาระทุกท่าน  
ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  จึงขอ
เสนอให้เชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
                      ท้ังน้ี บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

โดยในปี 2555 น้ี มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระบริษัทฯ จ านวน 
1 ราย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่า ยังไม่สมควร
บรรจุวาระดังกล่าวเข้าในท่ีประชุมฯ เน่ืองจากเห็นว่าการเสนอวาระดังกล่าว ยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด   
                      รายช่ือ และประวัติโดยย่อของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ ให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ตามท่ีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 
                      บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการ 4 ท่าน 
ตามท่ีกล่าวมา โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ,  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย,  ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ของบริษัทฯ และ
บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือน้ันต้องยินยอมให้มีการเสนอช่ือ และหากได้รับการเสนอช่ือแล้ว บริษัทฯ จะ
ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯจะไม่จด
ทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ                                       
                      เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
มติ             ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามล าดับคือ 1) 
นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์  2) นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์  3) นายหลาน, มู ่– ชิว และ 4) นายอ าพล  รวยฟู
พันธ์    ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

1. นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ ์
เห็นด้วย 243,434,564 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

                                                                                    /6…  
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2. นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ ์
เห็นด้วย 243,434,564 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

3. นายหลาน, มู่ – ชิว 
เห็นด้วย 243,434,564 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

4. นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ 
เห็นด้วย 243,457,564 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 

วาระที่ห้า     พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2555 
                     ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ในการสร้างมูลคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ บริษทัฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับกรรมการ ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 พิจารณา
แล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2555 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 2555 ตามท่ีประธานฯแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 243,462,564 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

วาระที่หก   พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2555 
                   ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี  
                                                                                                                                            /7… 
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 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 
2555 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 2555 และผู้ตรวจสอบบัญชีท่ี
เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
ลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตอบแทน จ านวน 570,000.- บาท 
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   
                    เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ               ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ 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 2555 โดยให้คนใด
คนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ และอนุมัติ
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ จ านวน 570,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 243,461,904 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 5,000 เสียง 

 

วาระทีเ่จ็ด  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2554 
                   ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2555 
เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทฯจ่ายปันผล  ดังน้ี 

-  จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น จากผลการด าเนินงานงวดวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม 2554 ให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 95.63 ของก าไรสุทธิงบการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 30 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 บาท และจ่ายจาก
ธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 15 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 
บาท                                                                                       /8… 
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- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงาน ในปี 2554 ร้อยละ 95.63 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.30 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงาน ในปี 
2553 ท่ีจ่าย ร้อยละ 84.33    อัตราการจ่ายปันผลในปี 2554 สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายท่ีจะขยายการ
ลงทุน  ดังน้ัน บริษัทฯ จึงน าเงินท่ีได้จากการด าเนินงานมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น 

- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10  
- ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันท่ี 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวม

รายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 14 มีนาคม 2555  
และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2555                                                              

มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ี
ประธานฯ แถลงทุกประการ   ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

เห็นด้วย 243,485,904 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 5,000 เสียง 

วาระที่แปด  พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการท าหนังสือเสนอเร่ืองที่จะขอให้ 
                     คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
                     ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระให้
คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551  จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือ
หุ้นท่ีจะเสนอวาระให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังน้ี 

                     8.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯคนหน่ึงหรือหลายคน  ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

                     8.2 ต้องแสดงหลักฐานการถอืหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นท่ีแสดงการถือครองหลักทรัพย์ 
                     เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม   ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติ 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระ
ให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551  ตามท่ีประธานฯ แถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี                                                                                                      
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เห็นด้วย 243,490,904 เสียง 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

 

วาระทีเ่ก้า    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 
                   ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอ่ืนใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานฯจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณ 

ผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมประชุมฯ 
 

                   ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.05 น. 
 

                                                                 
                                                                                             ลงช่ือ         ลายเซ็นต์          
                                                                                                      (นายประยูร   พลพพิฒันพงศ์) 
                                                                                                              ประธานท่ีประชุมฯ 
 

ลงช่ือ       ลายเซ็นต์ 
         (นายศักดา  พิมเมือง) 
      ผู้จดบันทึกการประชุมฯ                         


