
วันท่ี  9  มีนาคม  2553 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2553 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 ในวันท่ี  30  เมษายน  2553  เวลา 10.00 น.  
ณ  โรงแรมมณเฑียร  ห้องมณเฑียรทิพย์  เลขท่ี 54  ถนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500  โทร. 0-2233-
7060   เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2552 โดยมีส าเนารายงาน
การประชุมตามท่ีได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552  ดังปรากฏในรายงาน ประจ าปี 2552 
ท่ีได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ผู้ถือหุ้น
จ าเป็นต้องพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552  ซึ่งได้ผ่าน
การรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงิน  ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว  รายละเอียดดังปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2552 

4. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และเลือกต้ังกรรมการ เพิ่มอีก 2 ท่าน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งหนึ่งในสาม  ซึ่งในปี 2553  มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระท้ังสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ 1) นาย
ประภาส  พลพิพัฒนพงศ์  2) นายหลาน  มู่  ชิว   และ 3) นายชิเกโตะ  ทามาโอกิ  พร้อมกันน้ี คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอช่ือนายประยุทธ  พลพิพั ฒนพงศ์ เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีเสียชีวิต และเสนอช่ือ  ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล เป็นกรร มการอิสระ เพ่ือให้มีจ านวนกรรมการอิสระครบเป็น
จ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  ซึ่งบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  โดยมีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

http://www.cmfrozen.com/


ประเทศไทย (www.set.or.th)  โดยในปี 2553 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับคัดเลือกเ ป็น
กรรมการบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการท่ีครบวาระ ท้ัง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์  2) นายหลาน  มู่  ชิว   และ 3) นายชิเกโตะ  
ทามาโอกิ  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีเสียชีวิต และเลือกตั้ง  ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล เป็นกรรมการอิสระ  เนื่องจาก
กรรมการท่ีครบวาระและบุคคลท่ีบริษัทฯเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ
บริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  นอกจากนี้ แต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และมี
ประสบการณ์ยาวนาน  สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ  เพ่ือพัฒนาบริษัทได้อย่า งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น  เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 

5. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2553 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในการบริหารงานของบริษัท  
บริษัทฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน  

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทฯมีค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนราย
เดือนตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น  บริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนอื่น (ค่าเบ้ียประชุม, 
โบนัส, รถประจ าต าแหน่ง และอื่น ๆ) แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2553  เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2553  ได้พิจารณา
เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2553 จ านวน 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี  และ
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 80,000.00 ต่อเดือน  ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบัน
และเป็นค่าตอบแทนท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงไว้ซึ่งกรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีบริษัทฯต้องการ  

1. ค่าตอบแทนกรรมการ                                                           2553                     2552 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ท่าน 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. ค่าเบี้ยประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ                                                          ไม่มี                        ไม่มี 

        คณะอนุกรรมการ (ทุกคณะ)                                                 ไม่มี                        ไม่มี 
3. ค่าตอบแทนอื่น 

คณะกรรมการบริษัทฯ                                                           ไม่มี                        ไม่มี 
        คณะอนุกรรมการ (ทุกคณะ)                                                  ไม่มี                       ไม่มี 
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน    เท่ากับปีท่ีผ่านมา 

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


6. พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2553 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2553 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2553  ได้พิจารณา
เห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2553 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์  ดังมีรายนามต่อไปนี้  คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2553 

                                 รายนาม                                                เลขท่ีใบอนุญาต 

1.1 นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ / หรือ                               0218 

1.2 น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก                                           4334 

2. ก าหนดค่าสอบบัญชี                                               ปี 2553                 ปี 2552 

                       ค่าสอบบัญชี                                                          520,000               520,000          บาท       
                       ค่าบริการอื่น                                                               ไม่มี                    ไม่มี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ผู้สอบบัญชีแห่งส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ท้ังทางตรง และทางอ้อม 

1.1 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย 
1.2 ไม่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 

1.3 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง (บริษัทย่อย) 
2. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 4 ปี คือ ปี 2549-2552 

7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2552 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ในรอบปี 2552 บริษัทฯด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิ – งบการเงินรวม จ านวน 211.2 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นก าไรสุทธิ 0.55 บาทต่อหุ้น 

นโยบายการจ่ายปันผล   บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ  เว้นแต่ในกรณีท่ี บริษัทฯมี
โครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ดังน้ี 

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น จากผลการด าเนินงานงวดวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552 
ให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 95,286,431.25 บาท โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจท่ีเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 12.5 
ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น เม่ือรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ท่ีบริษัทฯจ่ายเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2552 จากผล
การด าเนินงานงวดวันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2552 ของบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1465/2542 ใน



อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ท าให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลรวม กันท้ังสิ้น 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 
190,572,862.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม  

- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงาน ในปี 2552 ร้อยละ 90.25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ลดลง 
ร้อยละ 7.14 เม่ือเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงาน ในปี 2551 ท่ีจ่าย ร้อยละ 97.39  แต่
อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายปันผลในปี 2552 สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 60 ของก าไร
สุทธิ ท้ังน้ี เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุน  ดังน้ัน บริษัทฯ จึงน าเงินท่ีได้จากการ
ด าเนินงานมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น 

- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10  
- ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 

ของ พ .ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553  และก าหนดจ่ายเงินปันผล ใน
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

8. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 ตามวัน เวลา และสถานท่ี  ท่ีระบุไว้ข้างต้น  
และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว  บริษัทฯจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 10.00 
น.  หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง  ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ 
(ตามรายช่ือกรรมการท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบ 5)  เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้  โดยกรอกข้อความและลง
ลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามท่ีแนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)  พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)  และส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม  
ท้ังน้ี บริษัทฯก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมในวันท่ี 15 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 16 มีนาคม 2553   
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์) 

ประธานกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 

2. รายงานประจ าปี 2552 

3. รายนามและประวัติกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และบุคคลท่ีบริษัท
เสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ เพ่ิมเติม 

4. เงื่อนไข  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  แ ละข้อบังคับในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

5. รายนามและประวัติกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. 
7. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

8. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ตั้งแต่
วันท่ี 30  มีนาคม  2553  ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน 

2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค . ท่ีใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ  ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับ
ฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย  สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.cmfrozen.com  ภายใต้
หมวด  Investor  Relations 

 

 

http://www.cmfrozen.com/

