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                                                                            วนัที่  19  เมษายน  2556                                                                   
เร่ือง  มติทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2556 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์ จํากดั (มหาชน)  ประจําปี 2556   เม่ือวนัท่ี  
19 เมษายน 2556 มีมติ ดงันี ้

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555     
เห็นด้วย 239,899,176 เสยีง 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง - เสยีง 

 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ในรอบปี 2555 
 

3. อนมุติังบการเงิน ประจําปี 2555 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
เห็นด้วย 240,259,976 เสยีง 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง - เสยีง 

 

4. เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  
       กรรมการท่ีครบวาระ มีดงันี ้

1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ์ 

2. นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ์ 
3. ดร. ภษิูต  วงศ์หลอ่สายชล 

 
             เลอืกกรรมการท่ีครบวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่เดิม ดงันี ้
       นายประภาส  พลพิพฒันพงศ์                       

เห็นด้วย 230,431,015 เสยีง 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง 10,037,830 เสยีง 
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       นายประยทุธ  พลพิพฒันพงศ์ 
เห็นด้วย 240,240,095 เสยีง 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง 30,000 เสยีง 

 

       ดร. ภษิูต  วงศ์หลอ่สายชล 
เห็นด้วย 240,240,095 เสยีง 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง 30,000 เสยีง 

  

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย  
 ช่ือ-ช่ือสกลุ  ตําแหน่ง 

 1. นายประยรู  พลพพิฒันพงศ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายประภาส  พลพพิฒันพงศ์  กรรมการผู้จดัการ 
 3. นายสวุฒัน์  พงษ์ภาสรุะ  กรรมการบริหาร 
 4. นายประยทุธ  พลพพิฒันพงศ์  กรรมการบริหาร 
 5. นายองักรู  พลพพิฒันพงศ์  กรรมการบริหาร 
 6. นายหลาน,  มู ่- ชิว  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 7. นายเคนอิจิ  ไท  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 8. นายสนัตชิยั  สเุอกานนท์  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
 9. นายอํานวย  ยศสขุ  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
 10.นายอําพล  รวยฟพูนัธ์  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
 11.ดร.ภษิูต  วงศ์หลอ่สายชล  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
                                                       

 
5. อนมุติัผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556  ดงันี ้

  อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ จํานวน 11 ทา่น ๆ ละ 400,000.- บาทตอ่ปี คิดเป็นเงินรวม 4,400,000.- 

บาท 
  อนมุติัคา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ  40,000.- บาทตอ่เดือน และคา่ตอบแทนกรรมการ

ตรวจสอบ 2 ทา่น ๆ ละ 20,000.- บาทตอ่เดือน คิดเป็นเงินรวม 960,000.- บาทตอ่ปี 
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เห็นด้วย 240,270,095 เสยีง 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง - เสยีง 

 

6. อนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดสนิจ้าง ประจําปี 2556 ดงันี ้
ช่ือ-ช่ือสกลุ ใบอนญุาต เลขท่ี สาํนกังาน 

1. น.ส.นงราม  เลาหอารีดิลก 4334 เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ 
2. นางสวุิมล  กฤตยาเกรียรณ์ 2982 ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

ให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกําหนดสนิจ้าง เป็นเงิน 

570,000.- บาท 
เห็นด้วย 240,271,845 เสยีง 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง - เสยีง 

                                                                                  
7. อนมุติัจ่ายปันผล ดงันี ้

- จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.28 บาทตอ่หุ้น จากผลการดําเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 

ธันวาคม 2555 ให้กบัผู้ ถือหุ้น จํานวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 106,720,803.00 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 61.07 ของกําไรสทุธิงบการเงินรวม  โดยจ่ายจากธุรกิจท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติ

บุคคลร้อยละ 11.50 ในอตัรา 0.14 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50  บาท และจาก

ธุรกิจท่ีเสยีภาษีนิติบุคคลร้อยละ 23.00 ในอตัรา 0.14 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 

บาท   
              -     อตัราการจ่ายปันผล ในปี 2555 ร้อยละ 61.07  ลดลงร้อยละ 34.56  เม่ือเทียบกบัอตัราการ

จ่ายปันผลในปี 2554 ท่ีจ่ายร้อยละ 95.63  เน่ืองจากปัญหาด้านต้นทนุแรงงานท่ีสงูขึน้มากและความยาก

ในการจดัหาแรงงาน  บริษัทฯ จึงอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ในการนําเคร่ืองจกัรมาใช้เก็บเก่ียว 

วตัถดิุบแทนแรงงานคนและจดัหาเคร่ืองจกัรบางสว่นเพ่ือทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลน บริษัทจึงกนั เงินสด

ไว้เป็นทนุสาํรองเพ่ือเสริมสภาพคลอ่งของบริษัทฯ   แตอ่ยา่งไรก็ตาม อตัราการจ่ายปันผลในปี  2555 ยงัสงู

กวา่นโยบายการจ่ายปันผลท่ีกําหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิ 

- เงินปันผล ถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10 
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- กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวม

รายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 

และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 

เห็นด้วย 240,413,845 เสยีง 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง 55,000 เสยีง 

 
8. อนมุติัให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24.  เป็นดงันี ้

ข้อ 24. คณะกรรมการมีอํานาจแตง่ตัง้กรรมการจํานวนหนึง่เป็นคณะกรรมการบริหาร  ซึง่

ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร  รองประธานกรรมการบริหาร  และตําแหนง่อ่ืน ๆ  ตามท่ี

คณะกรรมการเห็นวา่จําเป็น  ให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีบริหาร  และควบคมุกิจการ

ของบริษัท  ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
เห็นด้วย 240,438,845 เสยีง 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง 30,000 เสยีง 

 
 
                                     ลายเซ็น 

              (นายสวุฒัน์  พงษ์ภาสรุะ) 
                 กรรมการผู้ มีอํานาจ 

 
 


