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        วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เร่ืองการจ่ายเงินปันผล และการก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจ าปี 2564  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CM”) คร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติในเร่ืองท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1.  การจ่ายเงินปันผล  

  มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการประจ าปี 2563 เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม โดยท่ีบริษทัได้จัดสรรทุนส ารองไวเ้ป็น
จ านวนทั้งส้ิน 38,115,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นจ านวนถึงร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนของบริษทัในปัจจุบันแลว้ ดังนั้น บริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษทั 
ส าหรับรอบปี บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก  

2.  ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียว ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม (Record 
Date) ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 โดยมีวาระการประชุม ดงัน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบ
การด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบ
การเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยผูส้อบบญัชีของสานกังาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้
แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าว 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการงดจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2563 เน่ืองจากบริษทัมีแผนท่ี
จะลงทุนเพ่ิมเติม โดยท่ีบริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองไวเ้ป็นจ านวนทั้งส้ิน 38,115,000 บาท 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นจ านวนถึงร้อยละ10 ของทุนจด
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ทะเบียนของบริษทัในปัจจุบันแลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินก าไรจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ส าหรับรอบปี บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย พิจารณาแลว้
เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลบัมาดารงตา
แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่  

1) นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
2) นายหลาน  มู่  ชิว  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3) นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2563  ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 
2563 โดยมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต ์www.cmfrozen.com ของ
บริษทั และเวบ็ไซต ์www.set.or.th ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยในปี 2563 
น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั  
ดังนั้ น คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ งหมด 8 ท่าน (ในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบดว้ย  

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

 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ส าหรับกรรมการ 
8 ท่าน ท่านละ 400,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท
ต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน  

  
  
  
  
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564  
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้เสนอให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีบริษทั และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ดงัน้ี  

1) นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 0218 
2) น.ส.นงราม  เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4334 
3)  นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 7633 
4)  นางสาวสุนนัทา ค าสุข ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 8207 
5)  นส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 9211 

ในนามบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2564 และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นเงิน 
900,000 บาท 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
 
โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 และระเบียบวาระการประชุม

ดงักล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cmfrozen.com กรณีมีขอ้สอบถาม กรุณาติดต่อเลขานุการ
บริษทั ท่ีหมายเลขโทรศพัท ์02-634-0061-4 หรือส่งอีเมลลไ์ดท่ี้ info@cmfrozen.com  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

          ลายเซ็น  
         (นายองักรู พลพิพฒันพงศ)์ 

 


