
 
 
 
ที� บมจ.จภอ. 041/2556 
 
 วนัที� 24 เมษายน 2556 
 
เรื�อง แจง้มตทิี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั +งที� 1/2556 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) ขอแจง้มตทิี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ครั +งที� 1/2556 เมื�อวนัที� 
24 เมษายน 2556 ดงันี+ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั +งที� 1/2555 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 25 เมษายน 2555  
ดว้ยคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย 5,625,996,129 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย 98,700 เสยีง และงดออกเสยีง 217,320 เสยีง 

2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทั ประจาํปี 2555 

3. อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุน สาํหรบัปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ดว้ยคะแนน
เสยีง เหน็ดว้ย 5,649,947,401 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย 30,700 เสยีง และงดออกเสยีง 111,000 เสยีง 

4. รบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลในปี 2555 

5. อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ มติอ้งจดัสรรกาํไรสุทธปิระจําปีเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ�มเตมิอกี และอนุมตักิาร
จ่ายเงินปนัผลครั +งที�สองของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สําหรับหุ้นสามัญที�มีสิทธิรับเงินปนัผลจํานวน 
7,742,941,932 หุน้ รวมเป็นเงนิปนัผลจาํนวน 3,871,470,966.00 บาท โดยมรีายละเอยีดของการจ่ายเงนิปนัผลดงันี+ 

1) เงนิปนัผลจ่ายจาํนวน 0.41 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทั +งสิ+น 3,174,606,192.12 บาท เป็นการจ่ายจาก 
เงนิปนัผลที�บรษิัทได้รบัจากบรษิัทย่อยซึ�งจดัสรรมาจากกําไรที�เสยีภาษีเงนิได้นิตบุิคคลในอตัรา 
รอ้ยละ 23 และ 

2) เงนิปนัผลจ่ายจํานวน 0.09 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทั +งสิ+น 696,864,773.88 บาท เป็นการจ่ายจาก
กาํไรที�ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

ทั +งนี+ กาํหนดใหว้นัที� 8 พฤษภาคม 2556 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล และให้
บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้นเพื�อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบียนในวนัที� 9 พฤษภาคม 2556 และ
กําหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 23 พฤษภาคม 2556 ซึ�งวาระนี+ได้รบัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเหน็ด้วย 5,650,535,065 
เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง 
ไม่เหน็ดว้ย 54,900 เสยีง และงดออกเสยีง 133,700 เสยีง 

6. อนุมตักิารแต่งตั +งกรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่งตามวาระในวนัประชุมสามญัประจําปีผูถ้ือหุ้น จํานวน  
5 ท่าน ไดแ้ก่ นายมนิ เธยีรวร นายชงิชยั โลหะวฒันะกุล นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ ดร. ชยัวฒัน์ วบิูลยส์วสัดิ L และนายพงษ์ 
วเิศษไพฑรูย ์กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี+ 
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1) นายมนิ เธยีรวร 
- เห็นดว้ย 5,572,120,654 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.61 ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย 78,801,307 เสยีง และงดออก
เสยีง 403,600 เสยีง 

2) นายชงิชยั โลหะวฒันะกุล 
- เห็นดว้ย 5,586,864,954 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.89 ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย 62,554,707 เสยีง และงดออก
เสยีง 1,905,900 เสยีง 

3) นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์  
- เห็นดว้ย 5,627,802,771 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.62 ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย 21,623,890 เสยีง และงดออก
เสยีง 1,898,900 เสยีง 

4) ดร. ชยัวฒัน์ วบิลูยส์วสัดิ L 
- เห็นดว้ย 5,650,074,762 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย 871,499 เสยีง และงดออกเสยีง 
379,300 เสยีง 

5) นายพงษ์ วเิศษไพฑรูย ์
- เห็นดว้ย 5,586,873,254 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.89 ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย 62,554,707 เสยีง และงดออก
เสยีง 1,904,400 เสยีง 

7. อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ในอตัราเช่นเดียวกนักบัอตัราค่าตอบแทนประจําปี 2555 
ดงันี+ 

1) คา่ตอบแทนรายเดอืน 
            คา่ตอบแทน (บาทต่อเดอืน) 

 ประธานกรรมการ    200,000 บาท 
  รองประธานกรรมการ   150,000 บาท 
 กรรมการ   100,000 บาท 

2) คา่ตอบแทนพเิศษแก่กรรมการทั +งคณะ ในอตัรารอ้ยละ 0.50 ของผลรวมของเงนิปนัผลระหว่างกาล
และเงนิปนัผลประจาํปี ของแต่ละปี โดยใหค้ณะกรรมการไปพจิารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

ทั +งนี+  หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใน
คณะกรรมการตรวจสอบ คงใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนกรรมการตามอตัราที�กล่าวขา้งตน้ นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที�ไดร้บัใน
ฐานะลกูจา้ง หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทั แลว้แต่กรณี 

ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งต้นไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย 5,584,131,496 เสยีง 
คดิเป็นร้อยละ 98.81 ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุม โดยมคีะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย 151,520 เสยีง  
งดออกเสยีง 33,844,400 เสยีง และไม่มสีทิธอิอกเสยีง 33,494,348 เสยีง 

8. อนุมตักิารแต่งตั +งนางมญัชุภา สงิห์สุขสวสัดิ L ทะเบียนเลขที� 6112  นายวรีะชยั รตันจรสักุล ทะเบยีน
เลขที� 4323  และนายไวโรจน์ จนิดามณีพทิกัษ์ ทะเบยีนเลขที� 3565 แห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจาํปี 2556 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�งมอีาํนาจในการตรวจสอบบญัช ีและแสดงความเหน็
ต่องบการเงนิของบรษิทัได้ และให้ได้รบัค่าตอบแทนในการสอบบญัช ีประจําปี 2556 สาํหรบัการตรวจสอบงบการเงนิ
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เฉพาะบรษิทัและงบการเงนิรวมประจําปี และการสอบทานงบการเงนิดงักล่าวรายไตรมาส เป็นเงนิ 3,210,000 บาท ซึ�ง
วาระนี+ไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย 5,651,628,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนเสยีงทั +งหมดของ
ผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย 41,900 เสยีง และงดออกเสยีง 147,200 เสยีง 

 
จงึเรยีนมาเพื�อทราบ 

 
   ขอแสดงความนบัถอื 
 

 พชัรา ชาตบิญัชาชยั 

 (นางสาวพชัรา ชาตบิญัชาชยั) 
 เลขานุการบรษิทั 


