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ที่ 26ดเมษายน
[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุวันปของจุ
ที่นำ่ สนใจ2559
คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
แจ้งมติที่ประชุมสามัญเพืผู่อถ้ เปลี
ือหุน้ ย่ นแปลงกำรจั
ประจาปี 2559ดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เชี ยงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ซึ่ ง
ประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบองวีวองท์ โรงแรมตวันนา รามาดา โดยมีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุม
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะ รวมทั้งสิ้ น 93 ราย รวมเป็ นจานวนหุ ้น ทั้งหมด 261,553,350 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อ ยละ
68.6229 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั โดยที่ประชุมมีมติสรุ ปได้ดงั นี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
วาระนี้ ผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมี
คะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

261,586,161 เสี ยง
110 เสี ยง
- เสี ยง
-

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0

2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบรายงานประจาปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ใน
รอบปี 2558 ตามที่เสนอ
3. อนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
วาระนี้ ผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมี
คะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

261,705,200 เสี ยง
110 เสี ยง
- เสี ยง
-

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
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4. อนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที
่ครบกาหนดต้
งออกจากต
2559 ดซึ่ งมีจานวน 3 ท่าน
[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร
หรื ออบทสรุ
ปของจุาแหน่
ดที่นำง่ ตามวาระในปี
สนใจ คุณสำมำรถจั
ได้แก่ 1) นายประภาส พลพิ
พฒ
ั นพงศ์
ภูษิตทกุ วงศ์
หล่อสายชล
ตั้งให้
บเข้าดารงตาแหน่ ง
ตำแหน่
งกล่องข้2)อดร.
ควำมได้
ทีใ่ นเอกสำร
ให้ ใโดยเป็
ช้ แท็บ นการแต่
'เครื่ องมืองกล่
องข้กอลัควำม'
กรรมการบริ ษทั และกรรมการอิ
าดับ และ
3) แต่งตั้ง น.ส.
ติมา ตั้งมติำอ้
ธรรม
ารงตาแหน่ งกรรมการ
เพื่อเปลีสระตามล
ย่ นแปลงกำรจั
ดรูปแบบของกล่
องข้ อชุควำมของค
ำงอิงเพืที่อด่ ดงึ มำ
อิสระ
วาระนี้ ผา่ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยได้
ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1) นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

252,677,400 เสี ยง
110 เสี ยง
9,122,800 เสี ยง
-

2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0

กรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ

261,834,650 เสี ยง
110 เสี ยง
20,000 เสี ยง
0

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะประกอบด้วย
ชื่อ-ชื่อสกุล
1. นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์
2. นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์
3. นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์
4. นายหลาน, มู่ - ชิว
5. นายอานวย ยศสุข

100
0

กรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ

261,834,650 เสี ยง
110 เสี ยง
20,000 เสี ยง
0

3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

กรรมการบริ ษทั

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นอิสระ

100
0
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[พิมชืพ์่อค-ชืำอ้่อำสกุ
งอิลงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดทีต่นาแหน่
ำ่ สนใจง คุณสำมำรถจัด
6. นายอาพลตำแหน่
รวยฟูงพกล่
นั ธ์องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร
กรรมการที
ให้ ใช้ แท็่เบป็ นอิ
'เครืส่ อระ
งมือกล่องข้ อควำม'
7. ดร.ภูษิต เพืวงศ์
หล่อย่ สายชล
่เป็ นอิสำอ้ระำงอิงทีด่ งึ มำ
่อเปลี
นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่กรรมการที
องข้ อควำมของค
8. น.ส. ดรุ ณี เรื องธรรม
กรรมการที่เป็ นอิสระ
9. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม
กรรมการที่เป็ นอิสระ
5. อนุมตั ิผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 ดังนี้
-

อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 9 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็ นเงินรวม 3,600,000.- บาท
อนุมตั ิค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2
ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาทต่อเดือน คิดเป็ นเงินรวม 960,000.- บาทต่อปี

วาระนี้ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

261,839,650 เสี ยง
110 เสี ยง
20,000 เสี ยง
0

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0

6. อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดสิ นจ้าง ประจาปี 2559 ดังนี้
ชื่อ-ชื่อสกุล
1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
2. น.ส.นงราม เลาหอารี ดิลก

ใบอนุญาต เลขที่
0218
4334

สานักงาน
เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรื อ
เอเอสที มาสเตอร์

โดยกาหนดให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษทั และกาหนดสิ นจ้าง รวมเป็ นเงิน
750,000.- บาท
วาระนี้ ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

261,839,650 เสี ยง
110 เสี ยง
20,000 เสี ยง
0

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
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7. อนุมตั ิจดั สรรกาไรและจ่ายเงิ
ผลำดังอิงนีง้ จำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
[พินมปัพ์นคำอ้
-

-

ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
จ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ ้น จากผลการดาเนิ นงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้กบั ผู ้
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ถือหุ ้น จานวน 381,145,725 หุ ้น คิ ดเป็ นเงิ น 76,229,145.00 บาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 63.76 ของกาไรสุ ทธิ งบ
การเงินรวม โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุน้
อัตราการจ่ายปั นผล ในปี 2558 ร้อยละ 63.76 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68 เมื่อเทียบกับอัตราการ จ่ายปั นผลในปี 2557 ที่
จ่ายร้อยละ 63.08 และสูงกว่านโยบายการจ่ายปั นผลที่กาหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
เงินปั นผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพ ย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนในวัน ที่ 15 มี น าคม 2559 และกาหนดจ่ายเงิ น ปั น ผลในวันที่ 12
พฤษภาคม 2559

วาระนี้ ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

261,859,650 เสี ยง
110 เสี ยง
0 เสี ยง
0

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0

8. อนุ มตั ิลดทุนจดทะเบี ยนที่ ยงั ไม่จดั สรร จานวนเงิ น 526.00 บาท หรื อคิดเป็ น จานวนหุ ้น 526 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00
บาท เพื่อให้เท่ากับทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
วาระนี้ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

261,839,650 เสี ยง
20,110 เสี ยง
0 เสี ยง
0

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9923
0.0077
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149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

9. อนุมตั ิให้แก้ไขหนังสื อบริ ค[พิณห์
ษทั ข้อ 4 เพืหรื่อให้
สอดคล้
องกับดการลงทุ
นจดทะเบี
ยน ด
มพ์สคนธิ
ำอ้ขำองบริ
งอิงจำกเอกสำร
อบทสรุ
ปของจุ
ที่นำ่ สนใจ
คุณสำมำรถจั
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
วาระนี้ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

261,839,650 เสี ยง
110 เสี ยง
20,000 เสี ยง
0

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลายเซ็น
(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

100
0

