
 
 
 

ท ีบมจ.จภอ. 030/2565 

 วนัท ี26 เมษายน 2565 

เรอืง แจง้มตทิปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2565  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจง้มตทิปีระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ครงัท ี1/2565

เมอืวนัท ี26 เมษายน 2565 ดงันี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564 ซึงประชุมเมือวันที 30 เมษายน 2564  

ดว้ยคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย 5,954,225,960 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถอืหุน้ทมีาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย 314 เสยีง งดออกเสยีง 0 เสยีง และบตัรเสยี 0 เสยีง 

2. รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัประจําปี 2564 

3. อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุน สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนน

เสยีง เหน็ดว้ย 5,950,785,160 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย 314 เสยีง งดออกเสยีง 3,584,700 เสยีง และบตัรเสยี 0 เสยีง 

4. อนุมตัิให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปีเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติมอีก และอนุมัต ิ

การจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของบรษิทัประจําปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมทงัสนิในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท ดว้ย

คะแนนเสยีง เหน็ด้วย 5,949,363,114 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.92 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุ้นทมีาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย 5,033,060 เสยีง งดออกเสยีง 300 เสยีง และบตัรเสยี 0 เสยีง 

โดยเงนิปันผลทไีดร้บัอนุมตัดิงักล่าว บรษิทัไดม้กีารจ่ายครงัแรกเป็นเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ไปแล้วในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เมอืวนัท ี10 กนัยายน 2564 จงึคงเหลอืเป็นเงนิปันผลจ่ายครงัทสีองในอตัราหุน้ละ 0.25 

บาท สําหรับหุ้นสามัญทีมีสิทธิรับเงินปันผลจํานวน 8,406,962,585 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายครังทีสองจํานวน 

2,101,740,646.25 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกาํไรส่วนทหีกัผลขาดทุนทางภาษ ีซงึผูร้บัเงนิปันผลจะต้องถูกหกัภาษี ณ ที

จ่าย ตามหลกัเกณฑ์และเงอืนไขทกีําหนดไว้ในประมวลรษัฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รบัเงนิปันผลทเีป็นบุคคลธรรมดาจะ

ไม่ได้รบัเครดติภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร และกําหนดให้วนัท ี6 พฤษภาคม 2565 เป็นวนักําหนด

รายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล และกําหนดจ่ายเงนิปันผลครงัทสีองในวนัท ี25 พฤษภาคม 2565  

5. อนุมตักิารแต่งตงั นายสุภกติ เจยีรวนนท ์นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ นายวนัิย วทิวสัการเวช ศาสตราจารย์

พเิศษ ดร.กติตพิงษ์ กติยารกัษ์ และนายไพศาล จริะกจิเจรญิ กรรมการซงึพน้จากตําแหน่งตามวาระในวนัประชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2565 กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี  
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1) นายสุภกติ เจยีรวนนท ์

- เหน็ดว้ย 5,812,468,287 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 97.62 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุ้นทมีา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย 141,907,812 เสยีง งดออกเสยีง  

0 เสยีง และบตัรเสยี 0 เสยีง 

2) นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ 

- เหน็ดว้ย 5,591,340,678 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 93.90 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุ้นทมีา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย 363,035,421 เสยีง งดออกเสยีง  

0 เสยีง และบตัรเสยี 0 เสยีง 

3) นายวนิัย วทิวสัการเวช 

- เหน็ดว้ย 5,908,741,702 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.23 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุ้นทมีา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ไม่เหน็ด้วย 45,634,397 เสยีง งดออกเสยีง  

0 เสยีง และบตัรเสยี 0 เสยีง 

4) ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.กติตพิงษ์ กติยารกัษ์ 

- เหน็ดว้ย 5,885,474,311 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 98.84 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุ้นทมีา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ไม่เหน็ด้วย 68,901,488 เสยีง งดออกเสยีง  

300 เสยีง และบตัรเสยี 0 เสยีง 

5) นายไพศาล จริะกจิเจรญิ 

- เหน็ดว้ย 5,852,013,203 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 98.28 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุ้นทมีา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย 102,362,896 เสยีง งดออกเสยีง  

0 เสยีง และบตัรเสยี 0 เสยีง 

6. อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ในอตัราเช่นเดยีวกบัอตัราค่าตอบแทนประจําปี 2564 ด้วย

คะแนนเสยีง เหน็ดว้ย 5,860,642,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.43 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุม โดยมี

คะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย 93,517,399 เสยีง งดออกเสยีง 215,900 เสยีง ไม่มสีทิธอิอกเสยีง 0 เสยีง และบตัรเสยี 0 เสยีง 

7. อนุมตักิารแต่งตงันางมญัชุภา สงิหสุ์ขสวสัด ิทะเบยีนเลขท ี6112 นายเจรญิ ผูส้มัฤทธเิลศิ ทะเบยีนเลขท ี

4068 และนางสาวสาวติร ีองคส์ริมิมีงคล ทะเบยีนเลขท ี10449 แห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิัท ประจําปี 2565 โดยให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึงมอีํานาจในการตรวจสอบบญัช ีและแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงนิของบรษิทัได ้และใหไ้ด้รบัค่าตอบแทนในการสอบบญัช ีประจําปี 2565 สําหรบัการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะ

บรษิทัและงบการเงนิรวมประจําปี และการสอบทานงบการเงนิดงักล่าวรายไตรมาส เป็นเงนิ 3,977,000 บาท ดว้ยคะแนน

เสยีง เหน็ดว้ย 5,951,476,491 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.95 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย 2,685,801 เสยีง งดออกเสยีง 82,014 เสยีง และบตัรเสยี 0 เสยีง 

จงึเรยีนมาเพอืทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถอื 
 

 

 

 (นางกอบบญุ ศรชียั) 

 เลขานุการบรษิทั 


