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เร่ือง  เงนิปนผล และกําหนดวันประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 (แกไขสํานักงานของผูสอบบัญชี) 
เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
          ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 1/2556 วันที่  26  กุมภาพันธ 2556  มีมติดังนี ้

1. การจายเงนิปนผล 
1.1  อนุมติัใหเสนอตอทีป่ระชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงนิปนผล สําหรับผลการดําเนนิงาน 

ประจําป 2555 ในอัตรา 0.28 บาทตอหุน ใหกบัผูถือหุนจํานวน 381,145,725 หุน คิดเปนเงนิ 

106,720,803.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ 61.07 ของกําไรสุทธ-ิงบการเงินรวม สูงกวานโยบายการจายเงิน

ปนผลที่บริษทัฯกําหนดไว 

1.2  จายจากผลกาํไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคล รอยละ 11.5 ในอัตราหุนละ 0.28 บาทตอหุน คิดเปน

เงิน 106,720,803.00 บาท 

1.3   เงินปนผล  ถกูหักภาษี ณ ที่จาย  10 % 
1.4  กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม 

ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวนัที ่14 มนีาคม 2556   และกําหนดจายเงิน
ปนผล ในวนัที ่10 พฤษภาคม 2556  ทั้งนี ้สิทธิในการรับเงินปนผลยงัมีความไมแนนอน เนื่องจากตอง

ขออนมุัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 
2. กําหนดการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2556 
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวนัที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ หองมณเฑียรทิพย 

โรงแรมมณเฑยีร เลขที ่ 54 ถนนสุรวงศ  แขวงสุริยวงศ  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-

7060   กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุม ในวนัที่ 13 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตาม 

ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวธิีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556  โดยมีวาระการ

ประชุม ดังนี ้
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1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  เมื่อวันที่ 20  

เมษายน 2555 
ความเห็นคณะกรรมการ  เหน็ควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2555                                                   
2) พิจารณารับรองรายงานประจําป และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจําป 

2555 
ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนนิงาน ป 

2555 

3) พิจารณาอนุมติังบการเงินประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 
ความเห็นคณะกรรมการ  เหน็ควรอนมุัติงบการเงนิ ประจําป ส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2555 

4) พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต่องออกตามวาระ  
รายช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี ้

- นายประภาส  พลพพิัฒนพงศ  กรรมการทีเ่ปนผูบริหาร 
- นายประยุทธ  พลพพิัฒนพงศ  กรรมการทีเ่ปนผูบริหาร 
- ดร. ภูษิต  วงศหลอสายชล  กรรมการที่เปนอิสระ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เหน็ควรแตงต้ังกรรมการดังตอไปนี้กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระ

หนึง่ คือ 

- นายประภาส  พลพพิัฒนพงศ 
- นายประยุทธ  พลพพิัฒนพงศ 
- ดร. ภูษิต  วงศหลอสายชล 

                   บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนา  โดยมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลผาน

เว็บไซต www.cmfrozen.com  ของบริษัทฯ และเว็บไซต www.set.or.th  ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยในป 2556 นี้ ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเปน

กรรมการบริษทั 

                   ดังนัน้  คณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด 11 ทาน   (ในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติตามความ 
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ดการ 

ร 

ร 

ิสระ 

                เห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบดวย              
- นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ   ประธานกรรมการ 
- นายประภาส  พลพพิัฒนพงศ   กรรมการผูจั

- นายสุวัฒน  พงษภาสุระ   กรรมการบริหาร 
- นายประยุทธ  พลพพิัฒนพงศ  กรรมการบริหา
- นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ   กรรมการบริหาร 
- นายหลาน  มู  ชิว   กรรมการที่ไมเปนผูบริหา

- นายเคนอิจ ิ ไท   กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
- นายสันติชัย  สุเอกานนท   กรรมการที่เปนอ

- นายอํานวย  ยศสุข   กรรมการที่เปนอิสระ 
- นายอําพล  รวยฟูพนัธ   กรรมการทีเ่ปนอิสระ 
- ดร.ภูษิต  วงศหลอสายชล  กรรมการที่เปนอิสระ 

5) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 
ความเห็นคณะกรรมการ  เหน็ควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 ดังนี ้

าทตอป - คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จํานวน 11 ทาน ๆ ละ 400,000.00 บ

- คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาทตอเดือน 
- คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน ๆ ละ 20,000.00 บาทตอเดือน 

6) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี ประจําป 2556 คือ 1) น.ส. นงราม  

เลาหอารีดิลก แหงสํานกังาน เอเอสที มาสเตอร และ/หรือ 2) นาง  สุวิมล  กฤตยาเกียรณ แหง

ี จํานวน 570,000.00 บาท สํานักงาน ดีไอเอ อินเตอรเนช่ันแนล  โดยเสนอคาสอบบัญช

7) พิจารณาอนุมติัการจัดสรรกําไร ประจําป 2555 
                     ความเห็นคณะกรรมการ  เหน็ควรอนุมัติใหจายเงนิปนผล  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
                     บริษัทฯ คร้ังที ่1/2556  

8) พิจารณาอนุมติัแกไขขอบังคับ ขอ 24 
                     ความเห็นคณะกรรมการ  เหน็ควรอนุมัติแกไขขอบังคับ ขอ 24          เพื่อใหสอดคลองกับ 
                     แนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
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ขอความเดิม 
ขอ 24. คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร  ซึง่ประกอบดวย

ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และตําแหนงอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นวาจําเปน ให

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่บริหาร และควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกําหนด

มการ เปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง 
หรือมอบหมาย 
ใหประธานกรร

ขอความใหม 
ขอ 24. คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร  ซึง่ประกอบดวย

ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และตําแหนงอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นวาจําเปน ให

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่บริหาร และควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกําหนด

หรือมอบหมาย

) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 

รรมการผูมีอํานาจ 
      (นายสุวฒัน  พงษภาสุระ) 
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ลงช่ือ         ลายเซ็น                 ก

  


