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ที่ 25 กุดมทีภาพั
นธ์ 2562
[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุวันปของจุ
่นำ่ สนใจ
คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่าหนดวั
งกล่องข้นประชุ
อควำมได้
ให้าปีใช้ แ2562
ท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
การจ่ายเงินปันผล และการก
มสามัทกุญทีผูใ่ ถ้ นเอกสำร
ือหุน้ ประจ
กรรมการและผูจ้ ดั การเพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บ ริ ษ ัท เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มี การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่

1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้มีมติที่สาคัญเกี่ยวกับวาระที่ จะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี้
1. การจ่ายเงินปั นผล
1) มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงาน
ประจ าปี 2561 ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น จ านวน 381,145,725 หุ ้ น ในอั ต ราหุ ้ น ละ 0.11 บาท คิ ด เป็ นเงิ น
41,926,029.75 บาท เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้ว อัตราหุ ้นละ 0.10 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ น
เงิ น 38,114,572.50 บาท รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลทั้ง สิ้ น อัต ราหุ ้ น ละ 0.21 บาทต่ อ หุ ้ น คิ ด เป็ นเงิ น รวม
80,040,602.25 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82.11 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่
บริ ษทั กาหนดไว้ โดยเงินปั นผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
2) กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผล (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิ ทธิในการรับเงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
2. การกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา
10.00 น. ณ ห้องบองวีวองท์ โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุ รวงศ์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทร. 0-2236-0361 กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าประชุม ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีวาระการประชุ ม
ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561

ความเห็ นคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารั บทราบการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ในรอบปี 2561
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วาระที่ 3
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พิจ[พิารณาอนุ
ั ิงบการเงิ
นประจหรืาปีอบทสรุ
สิ้นสุดปวัของจุ
นที่ 31ดทีธั่นนำ่ วาคม
มพ์คำอ้มำตงอิ
งจำกเอกสำร
สนใจ2561
คุณสำมำรถจัด

ตำแหน่งกล่
อควำมได้ ทกุ ทีใ่ทนเอกสำร
ให้ ใญช้ แผูท็ถ้ บือหุ'เครื
อกล่องข้มอตั ควำม'
ความเห็ นคณะกรรมการ
เห็อนงข้สมควรเสนอให้
ี่ ประชุ มสามั
้น พิ่ อจงมื
ารณาอนุ
ิงบการเงิ นประจาปี
่อเปลีย่ 2561
นแปลงกำรจั
ดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัเพื
นวาคม
ที่ ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ
ษทั
โดยผูส้ อบบัญชีของสานักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ

ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่ รวมกรรมการที่ มี ส่ วนได้เสี ย พิ จ ารณาแล้วเห็ น ชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1) นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

กรรมการที่เป็ นอิสระ

3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม

กรรมการที่เป็ นอิสระ

บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริ ษั ท ล่ ว งหน้ า ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2561 ถึ ง วัน ที่ 18 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 โดยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริ ษทั และเว็บไซต์ www.set.or.th
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยในปี 2562 นี้ ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่อรับ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งหมด 8 ท่ าน (ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น มี ม ติ ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการ) จะประกอบด้วย
1) นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์

ประธานกรรมการบริ ษทั

2) นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์

ประธานกรรมการบริ หาร

3) นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์

กรรมการผูจ้ ดั การ

4) นายหลาน มู่ ชิว

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

5) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

กรรมการที่เป็ นอิสระ

6) นายอานวย ยศสุข

กรรมการที่เป็ นอิสระ

7) นายอาพล รวยฟูพนั ธ์

กรรมการที่เป็ นอิสระ

8) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม

กรรมการที่เป็ นอิสระ

วาระที่ 5

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562

ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน โดยเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 สาหรั บ กรรมการ 8 ท่ าน ท่ านละ 400,000 บาทต่อ ปี ค่าตอบแทน
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
บาทต่หรื
อเดืออบทสรุ
น และค่
าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
[พิมพ์คำอ้ ำงอิง40,000
จำกเอกสำร
ปของจุ
ดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด 2 ท่ าน ท่ านละ
20,000 บาทต่อเดืตอำแหน่
น งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เห็ นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีบริ ษทั และกาหนดค่า
สอบบัญชี ประจาปี 2562 ดังนี้
1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์

ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 0218

2) น.ส.นงราม เลาหอารี ดิลก

ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4334

ในนามบริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั ประจาปี 2562 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นเงิน 865,000 บาท
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไร ประจาปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สาหรับผล
การดาเนิ นงานประจาปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจานวน 381,145,725 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.11 บาท คิดเป็ นเงิ น
41,926,029.75 บาท เมื่อรวมกับเงิ นปั นผลระหว่างกาลที่ จ่ายแล้ว อัตราหุ ้นละ 0.10 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงิ น
38,114,572.50 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น อัตราหุ ้นละ 0.21 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงินรวม 80,040,602.25
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82.11 ของกาไรสุทธิ
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริ ษ ัทจะเปิ ดเผยรายละเอี ยดของการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 และระเบี ยบวาระการประชุ ม
ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่ อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cmfrozen.com กรณี มีขอ้ สอบถาม กรุ ณ าติ ดต่อเลขานุ การ
บริ ษทั ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-634-0061-4 หรื อส่งอีเมลล์ได้ที่ info@cmfrozen.com
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลายเซ็น
(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

