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[พิมพ์ค ำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจดุที่นำ่สนใจ คณุสำมำรถจดั
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วนัท่ี  27  เมษายน  2560 
 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึง
ประชุมในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบองวีวองท์ โรงแรมตวนันา โดยมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งส้ิน 64 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 250,377,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.69 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั อน่ึง ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุมเพ่ิม
อีก 15 ราย รวมทั้งส้ิน 79 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมด 250,505,327 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.72 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั โดยท่ีประชุมมีมติสรุปไดด้งัน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 

วาระน้ีผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
คะแนนเสียงเป็นดงัน้ี  

เห็นดว้ย 250,399,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัใน
รอบปี 2559 ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมติังบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

วาระน้ีผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
คะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,498,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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4. อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงมีจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 1) 
นายประยรู  พลพิพฒันพงศ์-กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2) นายอ านวย ยศสุข-กรรมการท่ีเป็นอิสระ โดยเป็นการแต่งตั้ง
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระตามล าดบั 

วาระน้ีผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้
ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1) นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

เห็นดว้ย 250,489,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 10,000 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

2)  นายอ านวย ยศสุข   กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

เห็นดว้ย 250,487,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นดว้ย 1,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
งดออกเสียง 10,000 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

คณะกรรมการบริษทัฯ จะประกอบดว้ย  

 ช่ือ-ช่ือสกลุ  ต าแหน่ง 
 1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์  ประธานกรรมการบริษทั 
 2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์  ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์  กรรมการผูจ้ดัการ 
 4. นายหลาน,  มู่ - ชิว  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 5. นายอ านวย  ยศสุข  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
 6. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
 7. ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
 8. น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

 

 

 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED. 
149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500  Thailand 
Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090 

 

[พิมพ์ค ำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจดุที่นำ่สนใจ คณุสำมำรถจดั
ต ำแหนง่กลอ่งข้อควำมได้ทกุทีใ่นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เคร่ืองมือกลอ่งข้อควำม' 
เพื่อเปลีย่นแปลงกำรจดัรูปแบบของกลอ่งข้อควำมของค ำอ้ำงอิงทีด่งึมำ

0107537000513 

5. อนุมติัผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560  ดงัน้ี 

- อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 8 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็นเงินรวม 3,200,000.- บาท 
- อนุมติัค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ  40,000.- บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 

ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินรวม 960,000.- บาทต่อปี 

วาระน้ีผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 249,439,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1,060,000 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

6. อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดสินจา้ง ประจ าปี 2560 ดงัน้ี 

             ช่ือ-ช่ือสกลุ ใบอนุญาต เลขท่ี ส านกังาน 
1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ 0218 เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ 
2. น.ส.นงราม  เลาหอารีดิลก 4334 เอเอสที มาสเตอร์  

โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั และก าหนดสินจา้ง รวมเป็นเงิน 
825,000.- บาท 

วาระน้ีผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,489,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 10,000 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

                                                             
7. อนุมติัจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

- จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.35 บาทต่อหุ้น จากผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2559 ให้กบัผู ้
ถือหุ้น จ านวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 133,401,003.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.93 ของก าไรสุทธิงบ
การเงินรวม  โดยจ่ายจากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ในอตัรา 0.35 บาทต่อหุน้  

- อตัราการจ่ายปันผล ในปี 2559 ร้อยละ 67.93 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.17 เม่ือเทียบกบัอตัราการจ่ายปันผลในปี 2558 ท่ี
จ่ายร้อยละ 63.76 และสูงกวา่นโยบายการจ่ายปันผลท่ีก าหนดไว ้ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ 
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- เงินปันผล ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10 
- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ 

พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2560 

วาระน้ีผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,505,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

          ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                                            ลายเซ็น 
 

(นายองักรู  พลพิพฒันพงศ)์ 
       กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 


