
วันที่  9  มีนาคม  2552 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2552 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 ในวันที่  30  เมษายน  2552  
เวลา 10.00 น.    ณ  โรงแรมมณเฑียร   ห้องมณเฑียรทิพย์   เลขที่ 54   ถนนสุรวงศ์   แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ  10500  โทร. 0-2233-7060   เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2551 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551  ดังปรากฏในรายงาน 
ประจ าปี 2551 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2551 

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด ผู้ถือหุ้นจ าเป็นต้องพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2551  ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงิน  
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว  
รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2551 

4. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม  ซึ่งในปี 2552  มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 
3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์  2) นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์  และ 3) นายอ าพล  รวยฟู
พันธ์  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  ซึ่งบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอ
รายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  โดยมีการประชาสัมพันธ์และ



เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)  โดยในปี 2552 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
รายช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา  ซ่ึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งต้ังกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์  2) นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์  และ 
3) นายอ าพล  รวยฟูพันธ์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากทุก
ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์ยาวนาน  สามารถ
อุทิศเวลาและความสามารถ  เพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น  เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป 

5. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2552 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการบริหารงาน
ของบริษัท  บริษัทฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
ท่าน 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทฯมีค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษัท และ
ค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น  บริษัทฯไม่มี
ค่าตอบแทนอื่น (ค่าเบี้ยประชุม, โบนัส, รถประจ าต าแหน่ง และอื่น ๆ) แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะอนุกรรมการทุกคณะ 
ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2552  ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2552 จ านวน 10 ท่าน ๆ ละ 
400,000.00 บาทต่อปี  และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 80,000.00 ต่อเดือน  ซ่ึงเป็น
ค่าตอบแทนอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบันและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะด ารงไว้ซึ่ง
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯต้องการ 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ                                                 2552                     2551 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  10  ท่าน ๆ ละ          400,000                 400,000     บาท / ปี  
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ                   40,000                   40,000     บาท / เดือน  

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ            20,000                   20,000     บาท  / เดือน  

2. ค่าเบ้ียประชุม 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/


คณะกรรมการบริษัทฯ                                                   ไม่มี                        ไม่มี  
        คณะอนกุรรมการ (ทุกคณะ)                                         ไม่มี                        ไม่มี  
3. ค่าตอบแทนอื่น 

คณะกรรมการบริษัทฯ                                                   ไม่มี                        ไม่มี  
        คณะอนกุรรมการ (ทุกคณะ)                                         ไม่มี                       ไม่มี  
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน    เท่ากับปีที่ผ่านมา 

6. พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2552 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2552 
ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2552  ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2552 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 

 

 

1. ให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่งส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์  ดังมีรายนามต่อไปนี้  คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2552 

                                 รายนาม                                                เลขที่ใบอนุญาต 

 นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ / หรือ                               0218  

 น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก                                           4334  

2. ก าหนดค่าสอบบัญชี 
                                                                                       ปี 2552                 ปี 2551 

                       คา่สอบบญัชี                                           520,000               520,000          บาท        
                       คา่บริการอื่น                                                ไมม่ ี                   ไมม่ี  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ผู้สอบบัญชีแห่งส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ทั้งทางตรง 

และทางอ้อม 
 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย 
 ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 



 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง (บริษัทย่อย) 
2. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 3 ปี คือ ปี 

2549-2551 

7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2550 และ 2551 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ในรอบปี 2551 บริษัทฯด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 142.3  ล้านบาท 
หรือคิดเป็นก าไรสุทธิ 0.41 บาทต่อหุ้น 

นโยบายการจ่ายปันผล   บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ  เว้นแต่ใน
กรณีที่บริษัทฯมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทาง
การเงิน 

ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลและหุ้นปันผล 
ดังนี้ 
เงินปันผล  :  จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน 346,496,592 หุ้น คิดเป็นเงิน 
ทั้งส้ิน 103,948,977.60 บาท  
หุ้นปันผล  :  จ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน 
346,496,592 หุ้น คิดเป็นหุ้นปันผล จ านวน 34,649,659 หุ้น  คิดเป็นเงิน 34,649,659.00 บาท หรือคิด
เป็นการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น 

                      เงื่อนไขการค านวณจ านวนหุ้นปันผล : กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยจ่ายเป็นเงินสด 

- จ่ายจากผลก าไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 งวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม 2550 คิดเป็นเงินจ านวน 14,963,000.00 บาท และงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
2551 คิดเป็นเงินจ านวน 123,635,636.60 บาท  

- รวมการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล เป็นอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 
138,598,636.60 บาท 

- เงินปันผล และหุ้นปันผล ได้รับยกเว้นไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
- ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และหุ้นปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และ

ให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 
พฤษภาคม 2552  และก าหนดจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 

8. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จ านวน 504.-  บาท หรือคิดเป็นจ านวนหุ้น 504 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 



ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯมีหุ้นสามัญจดทะเบียน จ านวน 346.497,096 หุ้น หุ้นสามัญจัดสรร
และเรียกช าระแล้ว จ านวน 346,496,592 หุ้น ท าให้บริษัทฯมีหุ้นสามัญที่มิได้ออกจ าหน่าย หรือมิได้
จัดสรร หรือจัดสรรไม่ครบ จ านวน 504 หุ้น  บริษัทฯจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน
ผล  การที่บริษัทฯจะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหุ้นจดทะเบียน
ทั้งหมดถูกจัดสรรและเรียกช าระเงินค่าหุ้นครบแล้ว หรือถูกส ารองไว้เพื่อรองรับสิทธิตามหุ้นกู้ที่
แปลงเป็นหุ้นได้ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นตาม มาตรา 136 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด)  
ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนลงจามเดิม 346,497,096.00 บาท (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่
แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบหกบาท) เหลือเป็น จ านวน 346,496,592.00 บาท (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่
แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาท)  โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่มิได้ออกจ าหน่าย หรือมิได้
จัดสรร หรือจัดสรรไม่ครบ จ านวน 504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ออก 

ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนลง  โดยวิธีตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่มิได้ออกจ าหน่าย หรือมิได้จัดสรร หรือจัดสรรไม่ครบ จ านวน 504 หุ้น  เพื่อให้หุ้นสามัญ
ทั้งหมดที่ได้จัดสรรและได้รับเงินค่าหุ้นครบแล้วเท่ากับจ านวนทุนจดทะเบียน 

9. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระก่อน 

ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามวาระก่อน เป็นดังนี้ 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  346,496,592  บาท (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบ  

                                                                   สองบาท) 
          แบ่งออกเป็น    346,496,592  หุ้น (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบ  

                                                                 สองหุ้น)  

          มลูคา่หุ้นละ                       1   บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น 

         หุ้นสามญั        346,496,592  หุ้น (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบ  

                                                               สองหุ้น)  

         หุ้นบุริมสิทธิ                    -   หุ้น (        -          )  
10. พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 34,649,659.- บาท  เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 



ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 34,649,659.00 
บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 346,496,592.00 บาท (สามร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้า
ร้อยเก้าสิบสองบาท) เป็น 381,146,251.00 บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพัน
สองร้อยห้าสิบเอ็ดบาท)  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้น จ านวน 34,649,659 หุ้น (สามสิบส่ีล้าน
หกแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)  มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)  เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล 

11. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระก่อน 

ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามวาระก่อน  เป็นดังนี้ 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  381,146,251 บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อย 

                                                                  ห้าสิบเอ็ดบาท) 
           แบ่งออกเป็น   381,146,251  หุ้น (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้า  
                                                                 สิบเอด็หุ้น)  

           มลูคา่หุ้นละ                       1  บาท  (หนึ่งบาท) 
โดยการออกเป็น 

           หุ้นสามญั       381,146,251  หุ้น (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้า  
                                                                สิบเอด็หุ้น)  

            หุ้นบุริมสิทธิ                   -   หุ้น  (           -            )  

12. พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 34,649,659 หุ้น  เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อจัดสรรหุ้นปันผล จ านวน 34,649,659 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม  

ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 
34,649,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท  ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามวาระที่ 8 ข้างต้น 

13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 ตามวัน เวลา และสถานที่  ที่
ระบุไว้ข้างต้น  และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว  บริษัทฯจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้า
ประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 10.00 น.  หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง  ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ (ตามรายช่ือกรรมการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5)  เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้  โดยกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ 



(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)  พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 6)  และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทก่อนเร่ิมการประชุม  ทั้งนี้ บริษัทฯ
ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 เมษายน 2552   
 

ขอแสดงความนับถือ 
ลายเซ็น 

(นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์) 
ประธานกรรมการ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2551 
2. รายงานประจ าปี 2551 
3. รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบะ ข. 
5. รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

6. เงื่อนไข  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  แ ละข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

7. แผนที่สถานที่ประชุม 

8. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ

บริษัทฯได้ตั้งแต่วันที่ 29  มีนาคม  2552  ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน 

2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ  ซ่ึงแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษา
หลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
www.cmfrozen.com  ภายใต้หมวด  Investor  Relations 

 

 

http://www.cmfrozen.com/

