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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2564 

ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
 

วนัและเวลาประชุม 

ประชุมเมือวันที 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ซึงเป็นการดําเนินการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนด 

ว่าดว้ยการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพอืเศรษฐกจิและสงัคม เรอืง มาตรฐานการรกัษา

ความมนัคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

เริมการประชุม 

นายสุภกิต เจยีรวนนท์ ประธานกรรมการบรษิัท ทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม โดยกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท ผูส้อบ

บญัช ีและทปีรกึษากฎหมาย ทเีขา้ร่วมประชุมมดีงันี 

กรรมการบรษิทั  

กรรมการทเีขา้ร่วมประชุมในครงันีมจีํานวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93 ของจํานวนกรรมการ 15 คนทงัคณะ 

1. นายสุภกติ เจยีรวนนท ์ ประธานกรรมการ 

2. นายพงษ์เทพ เจยีรวนนท ์ รองประธานกรรมการ 

3. นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ รองประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

กรรมการกํากบัดูแลกจิการ และ 

กรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยงัยนื 

4. นายศุภชยั เจยีรวนนท ์ รองประธานกรรมการ  

รองประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ 

กรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยงัยนื 

5. นายรงัสรรค ์ ศรวีรศาสตร ์ กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

6. ศ.ดร.พงษ์ศกัด ิ องักสทิธ ิ กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยงัยนื และ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

7. พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอสิระ  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ 

กรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยงัยนื 

8. นางวชัร ี วมิุกตายน กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

9. นายวนัิย วทิวสัการเวช กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการกํากบัดูแลกจิการ 

10.  นางอรุณ ี วชัรานานันท ์ กรรมการ และ 

รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 

11.  นายประสทิธ ิ บุญดวงประเสรฐิ กรรมการ  

กรรมการบรหิาร และ 

ประธานคณะผูบ้รหิาร 
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12.  นายสริพิงศ์  อรุณรตันา กรรมการ  

กรรมการบรหิาร 

ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร ธุรกจิสตัวบ์ก และ 

ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร ธุรกจิไสก้รอกและอาหารพรอ้มทาน 

13.  น.สพ. สุจนิต ์ ธรรมศาสตร ์ กรรมการ  

กรรมการบรหิาร  

และประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร ธุรกจิสตัวนํ์า 

14.  นายไพศาล จริะกจิเจรญิ กรรมการ 

กรรมการบรหิาร และ  

ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงนิ 

ผูส้อบบญัช ี

นางมญัชุภา สงิห์สุขสวสัด ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6112 แห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั  

ทปีรกึษากฎหมาย  

นางประทุมพร สมบูรณ์พูลผล แห่งบรษิัท วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั ทําหน้าทดูีแลการประชุมผูถ้ือหุน้ใหถู้กต้อง

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั และเป็นพยานในการนับคะแนน 

ตวัแทนจากสมาคมทเีกยีวขอ้ง  

ดร. เกศสริ ีปันธุระ อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ ในฐานะผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

สําหรบักรรมการบรษิทัทไีม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 คน ไดแ้ก่นายชงิชยั โลหะวฒันะกุล รองประธานกรรมการ 

จากนัน ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นผู้ดําเนินการประชุม โดยนายอดิเรกได้

มอบหมายให้นางกอบบุญ ศรชียั เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการอาวุโส สํานักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน เป็น

เลขานุการทปีระชุม และขอใหเ้ลขานุการฯ รายงานจํานวนผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุมใหท้ปีระชุมทราบ 

เลขานุการฯ ไดร้ายงานว่า ณ เวลาเรมิประชุม มผีูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุม ดงันี 

- เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองจํานวน 60 ราย ถือหุ้นรวมจํานวน 2,347,015 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายได้

ทงัหมดของบรษิทั   

- เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,339 ราย ถอืหุน้รวมจํานวน 6,282,425,094 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 72.95 ของจํานวน

หุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมดของบรษิทั  

รวมมผีูถ้ือหุน้ทเีขา้ร่วมประชุมจํานวนทงัสนิ 1,399 ราย ถือหุน้รวมจํานวน 6,284,772,109 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 72.98 ของจํานวน

หุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ก่อนเรมิพจิารณาเรอืงต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชแีจงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนน

เสยีง โดยมรีายละเอยีดดงันี 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทีตนถอืและลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

โดยใหนั้บหนึงหุน้ต่อหนึงเสยีง 

2. ในแต่ละวาระนัน หลงัจากทมีกีารชแีจงรายละเอยีดในเรอืงทจีะใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเพอืลงมตแิลว้ ผูดํ้าเนินการประชุมจะขอให้

ผูถ้อืหุน้พจิารณาลงมต ิ

2.1 ผูถ้ือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสยีงผ่าน Application IR PLUS AGM (“แอพลเิคชนั”) ล่วงหน้า โดย

กดทปีุ่ ม “ลงคะแนน” บนหน้าจอไดใ้นทุกวาระ หรอืลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระทอียู่ระหว่างการพจิารณาได ้โดยการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระจะมชี่วงเวลากาํหนด ซึงระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมอืมกีารปิดวาระนันๆ 

2.2 สําหรบัการนับคะแนนเสยีงตามหนังสอืมอบฉนัทะ บรษิทัจะนับคะแนนเสยีงของแต่ละวาระตามหนังสอืมอบฉันทะทไีด้

นําส่งมายงับรษิทัก่อนการพจิารณาในวาระนันๆ 

ทงันี บรษิทัอาจกําหนดวธิกีารนับคะแนนเสยีงในบางวาระเป็นอย่างอนืตามความเหมาะสม 
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3. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนําคะแนนเสยีงทไีม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืบตัรเสยี หกัออกจากคะแนนเสยีงทงัหมด

ของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุม หรอืของผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีง ตามแต่กรณี และส่วนทเีหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทเีหน็ดว้ย  

4. ในกรณีทผีูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะออกจากแอพลิเคชนัดว้ยการ log out ก่อนทจีะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุน้หรอื

ผูร้บัมอบฉนัทะรายนันจะไม่ถูกนับเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะจะ

ไม่ถูกนํามานับในวาระนันเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะสามารถ log in เข้าสู่ระบบเพอืกลับเข้าร่วม

ประชุม และลงคะแนนเสยีงในวาระต่อไปทยีงัอยู่ระหว่างการพจิารณาของทปีระชุม 

5. กรณีผู้เขา้ร่วมประชุมมคีําถามหรอืความเห็นในวาระใดทกีําลงัพจิารณาอยู่ ผูเ้ข้าร่วมประชุมสามารถพมิพ์คําถามหรอืแสดง

ความเหน็ผ่านแอพลเิคชนั โดยระบบจะจดัเรยีงลําดบัก่อนหลงัตามลําดบัเวลาทรีอ้งขอ ทงันี คําถาม หรอืการแสดงความเหน็

ในเรอืงอนืๆ ทนีอกเหนือจากวาระทกํีาลงัพจิารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามหรอืใหค้วามเหน็ในวาระตอบขอ้ซกัถามในช่วงท้าย

ของการประชุม ทงันี บรษิทัขอสงวนสทิธใินการคดักรองคาํถามทเีหมาะสมกบัวาระการประชุม  

เมอืทปีระชุมรบัทราบและเขา้ใจวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงแล้ว เลขานุการฯ ไดแ้จง้ต่อทปีระชุมว่า ในช่วง

ระหว่างวนัท ี30 กนัยายน 2563 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเรอืงมายงับรษิทั เพอืใหพ้จิารณา

บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2564 หรอืเสนอชอืบุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสมเพอืรบัการพจิารณาคดัเลอืกและ

เสนอแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิทั ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรอืงเพอืบรรจุเป็นวาระการประชุม

หรอืเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้รบัการคดัเลอืกและเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิทัแต่อย่างใด 

จากนัน นายอดเิรกไดเ้รมิการพจิารณาตามวาระการประชุม 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2563 

นายอดเิรกขอให้ทีประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครงัท ี1/2563 ซึงประชุมเมอืวนัท ี27 

ตุลาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสําเนาทไีด้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม และบรษิัทได้เผยแพร่ไว้บน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ 

ไม่มผีู้ถอืหุน้ซกัถามในวาระนี นายอดเิรกจงึขอใหท้ปีระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น ครงัท ี

1/2563 

มติ ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรบัรองรายงาน

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2563 เมอืวนัท ี27 ตุลาคม 2563 

 ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง  6,286,282,508 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบ่งเป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 6,285,843,008 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 13,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

งดออกเสยีง จํานวน 426,200 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

วาระที 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนีต่อทีประชุม  โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน

สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ดงันี 

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 589,713 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายของกิจการ

ต่างประเทศรอ้ยละ 69 และกจิการประเทศไทยรอ้ยละ 31 ซงึประเทศทมีรีายได้จากการขายหลกั ไดแ้ก่ ไทย จนี และเวยีดนาม ซงึมี

สดัส่วนของรายไดจ้ากการขายอยู่ทรีอ้ยละ 31 รอ้ยละ 28 และรอ้ยละ 18 ตามลําดบั  
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รายไดจ้ากการขายจํานวนทงัสนิ 589,713 ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 11 จากปีก่อน ซงึมจํีานวน 532,573 ลา้นบาท เป็น

ผลมาจากรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศเพมิขนึรอ้ยละ 15 และกิจการประเทศไทยเพมิขนึรอ้ยละ 3 ซึงส่วนใหญ่มา

จากธุรกจิสุกรในภูมภิาคเอเชยีและธุรกจิกุ้งในประเทศไทย  

กําไรก่อนดอกเบยี ภาษีจ่ายและค่าเสือมราคา (EBITDA) ของบรษิัทในปี 2563 มจํีานวน 81,692 ล้านบาท ปรบัตัว

เพมิขนึรอ้ยละ 72 จากปีก่อนหน้า จากปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  

1) การขาดแคลนสุกรทีส่งผลให้ราคาสุกรในภูมิภาคเอเชียปรับตัวสูงขนึจากปีก่อนหน้าโดยเฉพาะในประเทศ

เวยีดนาม จนี ไทย และกมัพูชา  

2) ผลดําเนินงานของธุรกิจสัตว์นําในประเทศไทยปรบัตัวดีขึน จากการปรบักลยุทธ์ทางการตลาดและการเพิม

ประสทิธภิาพในการดําเนินธุรกจิ ส่งผลใหบ้รษิทัสามารถขายกุ้งในประเทศไทยเพมิขนึอย่างมนีัยสาํคญั 

ในปี  บรษิทัมกํีาไรสุทธจิาํนวน 26,022 ลา้นบาท คดิเป็น .  บาทต่อหุน้ เพมิขนึรอ้ยละ 41 จากปี 2562  

นอกเหนือจากผลการดําเนินงานทางดา้นเศรษฐกจิ บรษิทัยงัมผีลการดําเนินงานดา้นความยงัยนื อนัประกอบดว้ย การ

กํากบัดูแลกจิการทดี ีความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดลอ้มทงัในระดบัประเทศและระดบัสากล สาํหรบัปี 2563 ดงันี 

1. นิตยสาร Corporate Governance Asia ซึงเป็นหนึงในสือชนันําด้านเศรษฐกิจของฮ่องกง ได้มอบรางวลั Asia 

Excellence Awards 2020 ใหก้บับรษิทั จํานวน 5 รางวลั ดงันี 

- CEO ยอดเยยีมแห่งเอเชยี  

- CFO ยอดเยยีมแห่งเอเชยี  

- นักลงทุนสมัพนัธย์อดเยยีมแห่งเอเชยี 

- บรษิทัทดํีาเนินกจิกรรมดา้นนักลงทุนสมัพนัธย์อดเยยีมแห่งเอเชยี และ 

- บรษิทัทดํีาเนินกจิกรรมดา้น CSR ยอดเยยีม  

2. บรษิทัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้เป็นสมาชกิในกลุ่มดชันีความยงัยนืของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: 

DJSI) ประเภทตลาดเกดิใหม่ประจําปี 2563 เป็นปีท ี6 

3. บรษิทัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้เป็นสมาชกิ FTSE4Good Index ประเภทตลาดเกดิใหม่เป็นปีท ี4 

4. บริษั ท ได้ร ับ คัด เลือ กให้อยู่ ในรายชือดัช นี หุ้น ยังยืน  (Thailand Sustainability Investment (THSI)) ของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5. นิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึงเป็นนิตยสารชันนําด้านการลงทุนของฮ่องกง ได้มอบรางวัล Annual 

Institutional Investor Awards for Corporates ใหก้บับรษิทั จํานวน 5 รางวลั ดงันี 

- CFO ยอดเยยีมแห่งประเทศไทย 

- การสนับสนุนทมีนักลงทุนสมัพนัธจ์ากฝ่ายบรหิารอาวุโสดทีสุีด (Best Senior Management IR Support)  

- ความแขง็แกร่งของการจดัการดา้นบรรษทัภบิาล (Strongest Adherence to Corporate Governance) 

- นโยบายจ่ายเงนิปันผลทสีมาํเสมอ (Most Consistent Dividend Policy) และ 

- กลยุทธค์วามรบัผดิชอบต่อสงัคมดทีสีุด (Best Strategic CSR) 

6. บรษิัทไดร้บัการประเมนิผลการกํากบัดูแลกจิการประจําปี 2563 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ในระดบั “ดเีลศิ” 

7. บริษัทได้รบัรางวลั ASEAN Asset Class PLCs ประจําปี 2562 จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ซึงเป็น

โครงการทไีดร้บัการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพฒันาเอเซยี (ADB) 

8. บริษัทได้รบัการจัดอันดับเป็นองค์กรนายจ้างยอดเยียมระดับโลกแห่งปี 2563 (The World’s Best Employer 

2020) โดยนิตยสารฟอรบ์ส์ 

9. บรษิัทได้รบัการรบัรองการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) จนถึง

วนัท ี30 มนีาคม 2567 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี ทีประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิัท ประจําปี 2563 และรายงานผลการ

ดําเนินงานดา้นความยงัยนืของบรษิทัในปี 2563 
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วาระที 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุน สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

2563 ซงึไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแล้ว ดงัปรากฏในงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทไีด้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ สรุปไดด้งันี 

 ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม 

รายไดจ้ากการขาย 25,521  589,713 

ค่าใชจ่้ายสุทธ ิ 16,797  545,621 

กําไรสุทธสิาํหรบัปีส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ ่ 8,724  26,022 

สนิทรพัยร์วม 285,806  761,719 

หนีสนิรวม 147,350  499,540 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 138,456  262,179 

ไม่มผีูถ้ือหุน้ซกัถามในวาระนี นายอดเิรกจงึขอใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทุน 

สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 

มติ ทปีระชุมพจิารณาแล้ว มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตังิบแสดง

ฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุน สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 

 ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง  6,282,554,608 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบ่งเป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” 

จํานวน 

จํานวน                           

6,282,553,208 

1,400 

เสยีง 

เสยีง 

คดิเป็นรอ้ยละ 

คดิเป็นรอ้ยละ 

99.99 

0.01 

งดออกเสยีง จํานวน 4,177,000   เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

วาระที 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 

นายอดเิรกมอบหมายใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูเ้สนอรายละเอยีดวาระนีต่อทปีระชุม โดยเลขานุการฯ ไดร้ายงานว่า สาํหรบั

การจดัสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายนัน คณะกรรมการบรษิทัขอเสนอต่อทปีระชุมเพอืพจิารณาใหบ้รษิทัไม่ต้องจดัสรรกาํไร

สุทธปิระจําปี 2563 เพอืเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพมิเติมอีก เนืองจาก ณ ปัจจุบนั บรษิทัมทีุนสํารองเกนิกว่าจํานวนขนัตําที

ต้องสาํรองไว้ตามทกีฎหมายกําหนดแลว้ 

ในส่วนของการจ่ายเงนิปันผลนัน จากผลการดําเนินงานของบรษิัทประจําปี 2563 คณะกรรมการเห็นควรให้จดัสรร

กําไรเพอืจ่ายเป็นเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นรวมทงัสนิในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ในการนี บรษิัทได้มกีารจ่ายเงนิปันผลครงัแรกเป็น

เงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เมอืวนัท ี11 กนัยายน 2563 ดงันัน คณะกรรมการจงึขอ

เสนอให้ทปีระชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลครงัทสีอง ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท สําหรบัหุ้นสามญัทมีสีทิธิรบัเงนิปันผล

จาํนวน 8,413,568,585 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลจ่าย 5,048,141,151.00 บาท ซงึเมอืรวมกบัเงนิปันผลครงัแรกทบีรษิทัไดจ่้ายไปใน

ระหว่างปี 2563 เป็นเงนิปันผลระหว่างกาล จํานวน 3,399,181,034 บาท จะรวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทงัสนิ 8,447,322,185.00 บาท 

ซึงคดิเป็นร้อยละ 33 ของกําไรสุทธิประจําปี 2563 (ส่วนทีเป็นของบรษิัทใหญ่ ตามงบการเงนิรวม) ซึงเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลของบรษิัท โดยกําหนดให้วนัท ี18 พฤษภาคม 2564 เป็นวนักําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทมีสีทิธิได้รบัเงนิปันผล และ

กําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท ี28 พฤษภาคม 2564 สําหรบัการจ่ายเงนิปันผลครงัทสีองในอตัราหุน้ละ 0.60 บาทนี เป็นการจ่าย

จากกําไรส่วนทหีกัผลขาดทุนทางภาษี  

ไม่มผีู้ถอืหุ้นซกัถามในวาระนี นายอดเิรกจงึขอให้ทปีระชุมพจิารณาอนุมตัิให้บรษิัทไม่ต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี 

2563 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพมิเตมิอกี และอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2563 ตามรายละเอยีดทคีณะกรรมการเสนอ  
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มติ ทปีระชุมพจิารณาแล้ว มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัใิหบ้รษิทั

ไม่ต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพมิเติมอีก และอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 

2563 ตามรายละเอยีดทคีณะกรรมการเสนอทุกประการ 

 ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง  6,287,074,489 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบ่งเป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” 

จํานวน 

จํานวน                           

6,282,459,417 

4,615,072 

เสยีง 

เสยีง 

คดิเป็นรอ้ยละ 

คดิเป็นรอ้ยละ 

99.93 

0.07 

งดออกเสยีง จํานวน 30,300   เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนีต่อทปีระชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่า ตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั กําหนดให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวนัประชุมสามญัประจําปีผูถ้ือหุ้น โดย

กรรมการบรษิทัทจีะพน้จากตําแหน่งตามวาระในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2564 มจีํานวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายพงษ์เทพ เจยีรวนนท์ 

2. นายศุภชยั เจยีรวนนท์ 

3. นายรงัสรรค ์ ศรวีรศาสตร ์

4. นางวชัร ี วมุิกตายน 

5. นายประสทิธ ิ บุญดวงประเสรฐิ 
ในการนี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว  

เห็นควรเสนอให้ทปีระชุมพจิารณาแต่งตงั นายพงษ์เทพ เจยีรวนนท์ นายศุภชยั เจยีรวนนท์ นายรงัสรรค์ ศรวีรศาสตร์ นางวชัร ี 

วมิุกตายน และนายประสทิธ ิบุญดวงประเสรฐิ กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการบรษิัทอกีวาระหนึง 

โดยบุคคลทไีด้รบัการเสนอชอืทุกท่านเป็นผูท้มีคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของ

บรษิัท และมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน รวมถงึนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั นอกจากนี คณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาความชํานาญเฉพาะด้านทจีําเป็นต้องมเีพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบรษิัท 

ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถงึหลกัเกณฑ์การพจิารณาคุณสมบตัทิดีขีองกรรมการบรษิทัโดยองคก์รต่างๆ เป็นปัจจยั

เพมิเตมิในการเสนอชอืบุคคลดงักล่าว สําหรบักรณีบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืให้เป็นกรรมการอสิระนัน คณะกรรมการไดพ้จิารณา

แล้วเห็นว่า บุคคลดงักล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทเีกียวข้อง โดยบรษิัทได้จดัส่ง

ขอ้มลูของบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม รวมทงัไดเ้ผยแพร่ไว้

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ 

ไม่มผีูถ้ือหุน้ซกัถามในวาระนี นายอดเิรกจงึขอให้ทปีระชุมพจิารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตําแหน่ง

ตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามทคีณะกรรมการบรษิทัเสนอ 

มติ ทปีระชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัิการ

แต่งตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตําแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามทคีณะกรรมการบรษิทัเสนอทุก

ประการ 

 ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 

(1) นายพงษ์เทพ เจยีรวนนท ์
รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง  6,298,025,256 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบ่งเป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 6,105,549,618 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.94 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 192,475,638 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.06 

งดออกเสยีง จํานวน 4,000 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   



สงิทส่ีงมาดว้ย 2 

-15- 

(2) นายศุภชยั เจยีรวนนท ์

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง  6,298,025,256 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบ่งเป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 6,047,157,234 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.02 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 250,868,022 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.98 

งดออกเสยีง จํานวน 4,000 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

(3) นายรงัสรรค ์ศรวีรศาสตร ์

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง  6,298,016,956 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบ่งเป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 6,147,815,797 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.62 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 150,201,159 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.38 

งดออกเสยีง จํานวน 12,300 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

(4) นางวชัร ีวมิุกตายน 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง  6,298,016,956 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบ่งเป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 6,290,819,756 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.89 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 7,197,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.11 

งดออกเสยีง จํานวน 12,300 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

(5) นายประสทิธ ิบุญดวงประเสรฐิ 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง  6,298,019,956 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบ่งเป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 6,264,150,606 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.46 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 33,869,050 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.54 

งดออกเสยีง จํานวน 12,600 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

 

วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนีต่อทีประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่า 

คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาตามทคีณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเหน็ว่า อตัราค่าตอบแทนที

จา่ยใหก้รรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 เป็นอตัราผลตอบแทนทเีหมาะสมกบัหน้าท ีและความรบัผดิชอบของ

กรรมการ จงึเหน็ควรใหเ้สนอต่อทปีระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2564 ใน

อตัราเดยีวกนักบัอตัราค่าตอบแทนในปี 2563 ตามทไีดแ้จง้ไวแ้ลว้ในหนังสอืเชญิประชุม ซงึประกอบด้วยค่าตอบแทนดงัต่อไปนี  

1. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั 

(1) ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ใหก้รรมการแต่ละท่านไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนตามตําแหน่งในคณะกรรมการ ดงันี 

ประธานกรรมการ  เดอืนละ 200,000 บาท 

รองประธานกรรมการ  เดอืนละ 150,000 บาท 

กรรมการ   เดอืนละ 100,000 บาท 
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(2) ค่าตอบแทนพเิศษ 

ใหก้รรมการทงัคณะไดร้บัค่าตอบแทนพเิศษในอตัรารอ้ยละ 0.50 ของเงนิปันผลประจําปีของแต่ละปี โดย

ใหค้ณะกรรมการไปพจิารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

(3) ค่าตอบแทนอนื 

ไม่ม ี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 

(หน่วย : บาท) 

 ประธาน  กรรมการ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  เดอืนละ 450,000 200,000 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ   ครงัละ  50,000 30,000 

3. คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ  ครงัละ  50,000 30,000 

4. คณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยงัยนื  ครงัละ  50,000 30,000 

ทงันี กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบรษิัท หรอืดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื

คณะกรรมการชุดย่อยอนื คงให้ได้รบัค่าตอบแทนกรรมการตามอตัราทกีล่าวขา้งต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนทไีด้รบัในฐานะ

ลูกจา้ง หรอืกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรอืในคณะกรรมการชุดย่อยอนืของบรษิทั แลว้แต่กรณี 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามในวาระนี นายอดเิรกจงึขอใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามทคีณะกรรมการ

บรษิทัเสนอ 

มติ ทปีระชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา

ประชุม อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ตามทคีณะกรรมการบรษิทัเสนอทุกประการ 

 ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 

รวมจํานวนผูม้าประชุม  6,298,012,056 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบ่งเป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 6,157,232,299 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.76 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 140,779,757 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.23 

งดออกเสยีง จํานวน 51,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

ไม่มสีทิธอิอกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระที 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัปี 2564 

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนีต่อทีประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่า

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตามทคีณะกรรมการตรวจสอบเสนอแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ปีระชุมพจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัช ีดงัมี

รายชอืต่อไปนี 

 รายชือผู้สอบบญัชี ทะเบียนเลขที จาํนวนปีทีลงลายมือชือ 
 รบัรองงบการเงินของบริษทั 

1. นางมญัชุภา สงิหส์ุขสวสัด ิ 6112 1/1 

2. นายเจรญิ ผูส้มัฤทธเิลศิ 4068 3/2 
3. นางสาวสาวติร ี องคส์ริมิมีงคล 10449 - 
/1 เคยลงลายมอืชอืรบัรองงบการเงนิของบรษิัท ระหว่างรอบปีบญัช ี2555–2559 และ 2563 
/2 เคยลงลายมอืชอืรบัรองงบการเงนิของบรษิัท ระหว่างรอบปีบญัช ี2550–2554 และ 2560-2562 

แห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจําปี 2564 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึงมอํีานาจ

ในการตรวจสอบบัญช ีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทได้ และให้ได้รบัค่าตอบแทนในการสอบบญัช ีประจําปี 2564 

สําหรบัการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมประจําปี และการสอบทานงบการเงินดงักล่าวรายไตรมาส เป็น

เงนิเท่ากบั 3,877,000 บาท ซงึเท่ากนักบัค่าตอบแทนปี 2563 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี นายอดิเรกจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน 

สําหรบัปี 2564 ตามทคีณะกรรมการบรษิทัเสนอ 
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มติ ทปีระชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตักิาร

แต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนสาํหรบัปี 2564 ตามรายละเอยีดทคีณะกรรมการบรษิทัเสนอทุกประการ 

ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 

รวมจํานวนผูม้าประชุม  6,298,090,556 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบ่งเป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 6,235,119,050 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.00 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 62,971,506 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 

งดออกเสยีง จํานวน 100 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

วาระที 8 ตอบข้อซกัถาม  

ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับรษิทัก่อนการประชุมในเรอืงต่างๆ ดงันี 

1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทมีตี่อธุรกจิของบรษิัท 

และ (2) แนวโน้มผลการดาํเนินงานในปี 2564  

ผู้บริหารชีแจงว่า บริษัทได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในทุกส่วนงาน  

ไม่ว่าจะเป็นบรเิวณฟาร์ม โรงงาน และสถานททีํางานทงัหมดของบรษิทั พรอ้มทงัดูแลไม่ใหเ้กดิการหยุดชะงกัของ

การผลิตและการขนส่งสินค้าให้กับผู้บริโภค รวมทังยังได้ดูแลสังคมภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ  

ร่วมต้าน COVID-19”   นับตงัแต่เรมิมกีารแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 บรษิทัไดด้ําเนินการปรบัรปูแบบ

การดําเนินธุรกิจโดยการเพมิช่องทางการจําหน่ายให้หลากหลายมากขนึ เช่น ช่องทางการจดัส่งสนิค้า และการ

ขยายการจําหน่ายไปยงัตลาดสดเพมิขนึ เป็นตน้ นอกจากนี บรษิทัยงัไดข้บัเคลอืนโครงการพฒันาประสทิธภิาพใน

ทุกส่วนขององค์กร ทําใหส้ามารถบรหิารจดัการต้นทุนได้เป็นอย่างด ีดงันัน จึงกล่าวโดยรวมได้ว่า การดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทัไม่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 มากนัก และคาดว่าผลการดําเนินงานในปี 2564 จะมแีนวโน้ม

ทดีขีนึจากปีทผ่ีานมา 

2. วฒันธรรมองคก์รแบบ CPF Way มนีโยบายดา้นสวสัดกิารพนักงานอะไรทโีดดเดน่ 

ผู้บรหิารชแีจงว่า ด้วยวฒันธรรมองค์กรแบบ CPF Way บรษิัทจงึมคีวามมุ่งมนัในการพฒันาองค์กรอย่างยงัยืน

ตามเป้าหมายการพัฒนาทียังยืนแห่งสหประชาชาติ ด้านความเป็นอยู่ทีดี สุขภาพ และความปลอดภัยของ

พนักงาน  บรษิทัจงึจดัให้มโีครงการทดูีแลทงัพนักงาน ลูกจา้ง และครอบครวั ในหลากหลายรปูแบบ ไม่ใหด้อ้ยไป

กว่าบรษิัทอนืๆ โดยโครงการทโีดดเด่น ไดแ้ก่ โครงการเงนิกู้ดอกเบียถูกกว่าตลาด เพอืส่งเสรมิไม่ให้มกีารกู้ยมื

เงนินอกระบบ  การใหกู้้ยมืนอกสวสัดกิารดว้ยอตัราดอกเบียรอ้ยละ 0 รวมถงึการใหทุ้นการศกึษาแก่บุตรพนักงาน 

เป็นต้น 

3. ปัจจุบนั บรษิทัมกีารจดัตงักองทุนสาํรองเลยีงชพีใหก้บัพนักงานหรอืไม่ ขอทราบเหตุผลในการตดัสนิใจดงักล่าว 

ผูบ้รหิารชแีจงว่า บรษิัทอยู่ระหว่างดําเนินการจดัตงักองทุนสํารองเลยีงชพี เพอืส่งเสรมิให้พนักงานออมเงนิเพือ

การเกษยีณ 

เมอืไม่มขีอ้ซกัถามเพมิเตมิอกี ประธานฯ จงึขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทมีาเขา้ร่วมประชุม 

ปิดประชุม เวลา 14.20 น. 

ลงชอื  สุภกติ เจยีรวนนท ์ ประธานทปีระชุม 

      ( นายสุภกติ เจยีรวนนท ์) 

 

ลงชอื กอบบุญ ศรชียั เลขานุการทปีระชุม 

  ( นางกอบบุญ ศรชียั )  


