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25 กุมคุภาพั
นธ์ 2564 ด
[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดวัทีน่นทีำ่ ่ สนใจ
ณสำมำรถจั
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ
ษทั ครั้งที่ 2/2564
เรื่ องการจ่อางข้
ยเงิอนควำมของค
ปั นผล และการก
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจั
ดรูปแบบของกล่
ำอ้ำงอิาหนดวั
งทีด่ งึ มำนประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2564
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “CM”) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติในเรื่ องที่สาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
1.

การจ่ายเงินปั นผล
มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
ประกอบการประจาปี 2563 เนื่ องจากบริ ษ ัทมี แผนที่ จะลงทุ น เพิ่ มเติ ม โดยที่ บ ริ ษทั ได้จัดสรรทุ นสารองไว้เป็ น
จานวนทั้งสิ้ น 38,115,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็ นจานวนถึงร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบี ยนของบริ ษทั ในปั จจุบันแล้ว ดังนั้น บริ ษทั จึ งไม่ตอ้ งจัดสรรเงิ นกาไรจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2.

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 เป็ นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิ กส์
ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั เลขที่ 149/34 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยมีวาระ
การประชุม ดังนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ความเห็ นคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563
ความเห็ นคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณารับทราบ
การดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั โดยผูส้ อบบัญชีของสานักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
วาระที่ 4
พิจารณาและอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ความเห็ นคณะกรรมการ เสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2563 เนื่องจากบริ ษทั มีแผนที่
จะลงทุนเพิ่มเติม โดยที่บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสารองไว้เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 38,115,000 บาท
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อยละ 10.00
ซึ่ งเป็ นจ
งร้ อดยละ10 ของทุ นจด
[พิมคิพ์ดคเป็ำอ้นอั
ำงอิตราร้
งจำกเอกสำร
หรือของทุ
บทสรุนปจดทะเบี
ของจุดทีย่นนำ่ สนใจ
คุณานวนถึ
สำมำรถจั
ทะเบีงกล่
ยนของบริ
ษทั ในปั
ันแล้ว ดังให้นั้ในช้แบริท็บษทั 'เครื
จึ งอ่ไม่งมืตออ้ กล่
งจัอดงข้
สรรเงิ
นกาไรจากผลการ
ตำแหน่
องข้อควำมได้
ทกุ จทีจุใ่ บนเอกสำร
อควำม'
าเนิย่ นนแปลงกำรจั
งานของบริ ษดทั รูปสแบบของกล่
าหรับรอบปีองข้
บัญอควำมของค
ชีสิ้นสุ ดวันำอ้
ที่ 31
เพื่อดเปลี
ำงอิธังนทีวาคม
ด่ งึ มำ 2563 เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอให้ที่ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่ าน ให้กลับ มาดารงตา
แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1) นายอังกูร
พลพิพฒั นพงศ์
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2) นายหลาน มู่ ชิว
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3) นายอาพล
รวยฟูพนั ธ์
กรรมการที่เป็ นอิสระ
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของ
บริ ษทั และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2563
นี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ทั้งหมด 8 ท่ าน (ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ม ติ ต าม
ความเห็นของคณะกรรมการ) 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 6
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2564
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ชอบกับ ข้อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 สาหรับกรรมการ
8 ท่าน ท่านละ 400,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท
ต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน
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วาระที่ 7 [พิมพิพ์จคารณาแต่
ตั้งผูส้ อบบัญหรื
ชี อและก
ญชี ประจ
2564 ด
ำอ้ำงอิงงจำกเอกสำร
บทสรุาหนดค่
ปของจุาสอบบั
ดที่นำ่ สนใจ
คุณาปี
สำมำรถจั
ความเห็
คณะกรรมการพิ
เห็อนงข้ชอบกั
บ ข้อ เสนอของ
ตำแหน่
งกล่อนงข้คณะกรรมการ
อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร
ให้ใช้แท็บจ ารณาแล้
'เครือ่ งมือวกล่
อควำม'
นสมควรให้
เสนอให้
เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็
เปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่
องข้อควำมของค
ำอ้ทำี่ ปงอิระชุ
งทีด่ มงึ สามั
มำ ญ ประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีบริ ษทั และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ดังนี้
1) นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 0218
2) น.ส.นงราม
เลาหอารี ดิลก
ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4334
3) นางพรทิพย์
เลิศทนงศักดิ์
ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 7633
4) นางสาวสุนนั ทา
คาสุข
ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8207
5) นส.ชมาภรณ์
รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9211
ในนามบริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2564 และอนุ มตั ิ ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 เป็ นเงิ น
900,000 บาท
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบริ ษ ัทจะเปิ ดเผยรายละเอี ยดของการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2564 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)

