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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่  ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.โดยจดัการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เลขท่ี 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า  ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายใหน้ายกรกิจ 
กอ้งไพบูลยผ์ล เป็นผูด้  าเนินการประชุม โดยแถลงวา่ วนัน้ีมีผูถื้อหุน้ทั้งท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และท่ีมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะมาเขา้
ร่วมประชุมแทน รวมจ านวน 35 คน นบัจ านวนหุ้นได ้250,784,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.80 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและช าระค่า
หุน้แลว้ จ านวน 381,145,725 หุน้ ซ่ึงเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 127,048,575 หุน้ 
และมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34 จึงครบเป็นองคป์ระชุม  

วาระการประชุม  ก่อนด าเนินการประชุมตามวาระ  ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

วนันีม้กีรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม  8  คน คดิเป็น 100% คือ  

1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์  ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
3. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์  กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
4. นายหลาน มู่ ชิว   กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
5. นายอ านวย  ยศสุข    กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์                 กรรมการอิสระ  
7. ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล  กรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม  กรรมการอิสระ 
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ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีท าหนา้ท่ีในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์       บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั - ผูต้รวจสอบบญัชี 
2. น.ส. ชนาธิป วทิยากลู          ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย - ผูส้งัเกตการณ์ 
3. นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์        ผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 

 

การด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
มีความโปร่งใส ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาลและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
ไม่สนบัสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) ไดใ้ห้การรับรองบริษทั เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี และบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นสมาชิกฯ ต่อเน่ืองเป็นสมยัท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   

ในปี 2563 ผูต้รวจสอบภายในไดท้ าการตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ประจ าปี และได้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

การลงคะแนนและนบัคะแนน  

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ หลงัจากลงทะเบียนเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แลว้ ทุกท่านจะตอ้งกดลงคะแนน
ตามจ านวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องใหท้ าการกดลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ท่ีประชุมจะ
ท าการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มีการสลบัวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษทัเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

การประชุมน้ีใชร้ะบบ E-Shareholder Meeting ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะ
ปรากฏคะแนนท่ีจอของโปรแกรม E-Shareholder Meeting เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทราบผลของการนบัคะแนน หากผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง ก็สามารถท าการตรวจสอบไดใ้นทนัที  บริษทัไดเ้ชิญให้ น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ 
ตวัแทนจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั ผูต้รวจสอบบญัชี ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบผลการกดคะแนนเสียงของการประชุม 

การลงมติ     

หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง การลงมติในวาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด วาระท่ี 2 เป็นวาระ
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แจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 6 การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติั
เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

วาระทีห่นึ่ง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 ตามท่ี
ไดส่้งส าเนาใหผู้ถื้อหุน้แลว้  และขอใหท่ี้ประชุมมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้คนใดซกัถาม หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 และมีมติ
เป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้250,784,556 หุน้  

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระทีส่อง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 

นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ถลงผลการด าเนินงานของบริษทั ในปี 2563 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทคคู่คา้ 

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกหดตวัอยา่งรุนแรง  ส่งผลกระทบไปอยา่ง
กวา้งขวางทัว่โลก ต่อทั้งภาคการท่องเท่ียว ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม การคา้ การเกษตร รวมถึงภาคการเงิน มาตรการภาครัฐ
ในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งการปรับตวัของผูค้น ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวติของคนทัว่โลก 
และทั้งหมดสร้างความทา้ทายต่อการด าเนินธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่งท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน  

ประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัคือประเทศญ่ีปุ่น ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้การจัดการ
แข่งขนักีฬา Olympic ตอ้งเล่ือนออกไป การขอความร่วมมือจากภาครัฐให้ประชาชน work from home การปิดโรงเรียน การขอ
ความร่วมมือในการหยดุการใหบ้ริการของร้านคา้ ร้านอาหาร ท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั และท าใหก้ารบริโภคภาคครัวเรือนลดลง 
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ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการส่งออกเป็นหลกั และรับรู้รายไดเ้ป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 สถานการณ์อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐท่ีอ่อนค่าในช่วงตน้ปี และกลบัมาแข็งค่าอีกคร้ังในช่วงคร่ึงปีหลงั เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม ท าใหเ้ป็นปัจจยักดดนัผลประกอบการท่ีลดลงของบริษทัฯ  

สภาพภูมิอากาศและปริมาณวตัถุดิบ 

ส าหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯเป็นสินคา้ทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัต่อการด าเนินงาน บริษทัฯ ไดพ้ยายามบริหารจดัการการเพาะปลูกแบ่งเป็นหลายรุ่น เพ่ือกระจายความเส่ียง และเพ่ือเป็น
การสร้างความยืดหยุน่ในการปรับลดหรือเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เหมาะสม ในปี 2563 ตน้ทุนวตัถุดิบเม่ือค านวณ Yield ผลผลิต
จากการเพาะปลูกลดลง เม่ือเทียบกบัผลผลิตสินคา้ทางการเกษตรโดยรวมไม่ได้ประสบปัญหาภยัแลง้เหมือนปีก่อน รวมถึง
ตน้ทุนการผลิตอ่ืนๆท่ีปรับตวัลดลง เช่นค่าแรงการผลิตต่อหน่วย จากการบริหารประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน รวมถึง
ตน้ทุนโสหุ้ยการผลิตต่อหน่วยท่ีลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2562 จากราคาน ้ ามนัเตาท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตลดลง ในขณะท่ีตน้ทุน
ค่าบริการจัดเก็บสินค้าห้องเย็นภายนอกยงัคงลดลงต่อเน่ือง จากการปรับปรุงการบริหารจดัการปริมาณสินคา้คงคลงั และ
ประสิทธิภาพของอาคารหอ้งเยน็คลงัสินคา้ 

ผลการด าเนินงาน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อรายไดข้องบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัขายสินคา้โดยการส่งออกเป็นหลกัเกินกวา่ร้อยละ 90 ของรายไดร้วม ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัมีรายไดร้วมจากการขายในปี 2563 ตามงบการเงินลดลง ท่ีมูลค่า 1,096.53 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดขาย
ในปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 1,163.26 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 5.74 ในขณะท่ีบริษทัมียอดขายสินคา้รวมท่ีปริมาณ 19,298 
ตนั ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีปริมาณยอดขาย 20,478 ตนั หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.76 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2563 ร้อยละ 
13.45 เพ่ิมข้ึนจากอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2562 ท่ีร้อยละ 12.16 ส่งผลให้บริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินมูลค่า 1.15 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราลดลงร้อยละ 96.70 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิมูลค่า 34.76 ลา้นบาทในปี 2562 และอตัราก าไรสุทธิในปี 2563 เท่ากบัร้อย
ละ 0.10 ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิในปี 2562 ท่ีร้อยละ 2.99  

ผลการด าเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัมากกวา่ร้อยละ 20 โดยมีก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 96.70 เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลกัของปริมาณขายสินคา้ท่ีลดลง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 
แมอ้ตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐจะอ่อนค่าลงเลก็นอ้ย และตน้ทุนขายต่อหน่วยมีการปรับลดลง จากการบริหาร
ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน ค่าน ้ ามนัเตาในปีท่ีผ่านมาท่ีลดลง รวมถึง yield จากผลผลิตทางการเกษตรท่ีดีข้ึนเลก็นอ้ย 
ท าให้บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ดีข้ึน นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เน่ืองจากค่าระวางเรือและค่าใช้จ่าย
ส่งออกลดลง รวมถึงค่าใชจ่้ายเดินทางท่ีลดลงเน่ืองจากสถาการณ์ COVID-19 แต่บริษทัมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 25.23 
ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2562 ท่ี 39.21 ลา้นบาท บริษทัจึงมีอตัราก าไรสุทธิลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
โดยบริษทัไม่มีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนประจ าในงบการเงินประจ าปี 2562 
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นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 

รายการ งบการเงนิ หน่วย 

สินทรัพย ์ 1,517,643,727 บาท 

หน้ีสิน 146,606,476 บาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,371,037,251 บาท 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.11 เท่า 
รายไดจ้ากการขาย 1,096,527,326 บาท 

ก าไรส าหรับปี 1,148,281 บาท 

ก าไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย 0.10 % 

ก าไรต่อหุน้ 0.003 บาทต่อหุน้ 

การลงทุนโครงการ Solar Roof 

• บริษทัไดล้งทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบ Solar Rooftop 
• ติดตั้งแลว้เสร็จในเดือนมกราคม 2564 
• ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุนในโครงการ 

• การบริหารจดัการตน้ทุนการผลิตและจดัเก็บสินคา้ 
• ประโยชนจ์ากสิทธิพิเศษ BOI เร่ืองการลงทุนเพื่อการประหยดัพลงังาน 
• การใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์เป็นการลดมลภาวะและส่งเสริมความยัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจ  

การด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการพฒันากิจการเพ่ือความยัง่ยนื 

• บริษทัฯ ยดึมัน่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ทางธุรกิจจะค านึงถึงประเด็นดา้นเศรษฐกิจ ความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม เป็นส าคญั ทุกกิจกรรมของบริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการบนหลกัการของความยัง่ยืนและมุ่ง
ผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยนื เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และด ารงการยอมรับและความเช่ือถือของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

• ในปี 2563 บริษทัไดส้มคัรเขา้ร่วมประเมินความยัง่ยืน และได้รับการคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพย ์ให้เป็น 1 ใน 124 
บริษทั ท่ีผา่นการประเมินและคดัเลือกเขา้สู่รายช่ือหุน้ย ัง่ยนื หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 

 

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระทีส่าม พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั งบการเงินของบริษทั ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้250,784,556 หุน้  

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

    
 
วาระทีส่ี่  พจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2563 

ประธาน แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 1,148,281 ลา้นบาท คิดเป็น 0.003 บาทต่อหุ้น จึงได้พิจารณาและมีมติงดจ่ายปันผล 
ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ดงันั้น การจดัสรรผลก าไรยอ้นหลงั 3 ปี และการพิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรผลก าไรประจ าปี 2563 จึงสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หน่วย

ก าไรส าหรับปี 160,406,185         97,481,607           34,764,802           1,148,281             บาท

จ านวนหุ้น 381,145,725         381,145,725         381,145,725         381,145,725         หุ้น

ก าไร ต่อ หุ้น 0.42                      0.26                      0.09                      0.003                    บาท ต่อ หุ้น

เงินปันผล 0.34                      0.21                      0.06                      งดจ่าย บาท ต่อ หุ้น

เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 129,589,547         80,040,602           22,868,744           งดจ่าย บาท

อตัราการจ่ายปันผล 80.79                    82.11                    65.78                    งดจ่าย %  
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มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัฯ งดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานแถลงทุกประการ   
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้250,784,556 หุน้  

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 

วาระทีห้่า  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 คน คือ 

                   
 

 
 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบุคคล 3 คน ตามท่ีกล่าวมา โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้นตอ้งยนิยอมใหมี้การเสนอช่ือ และหากไดรั้บการเสนอช่ือแลว้ บริษทัฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัก่อนจดทะเบียนเป็น
กรรมการ หากตรวจพบวา่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม บริษทัฯ จะไม่จดทะเบียนใหเ้ป็นกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ ตั้งแต่
ว ัน ท่ี  2 ตุลาคม  2563 ส้ิน สุดวัน ท่ี  30 ธันวาคม 2563 โดยมีการประชาสัมพัน ธ์และเผยแพร่ข้อ มูลผ่าน เว็บไซต์ของบ ริษัท 
(www.cmfrozen.com) และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2563 น้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ
บุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการท่ีครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่า
กรรมการ ท่ีครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผูมี้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบติัตามแบบตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บ

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

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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คดัเลือกให้เสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระของบริษทั อีกทั้งไดอุ้ทิศตนในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งมาก  จึงมีความเห็นควรเสนอใหก้รรมการท่ีครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์ 
2) นายหลาน มู่ ชิว และ 3) นายอ าพล รวยฟูพนัธ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  รายช่ือ และประวติัโดยย่อของกรรมการท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือ ทั้ง 3 คน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอช่ือกรรมการท่ีครบวาระ 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง คือ 1) นาย
องักรู  พลพิพฒันพงศ์  2) นายหลาย มู่ ชิว และ 3) นายอ าพล รวยฟูพนัธ์ น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
เน่ืองจากผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 คน ลว้นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

กรรมการท่านหน่ึงท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูมี้คุณสมบติัการเป็นกรรมการตามท่ีกฏหมายก าหนด มีความรู้
ดา้นต่าง ๆ และความสามารถท่ีหลากหลายตรงตามท่ีบริษทัตอ้งการ  ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งไดท้ าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ
อิสระอยา่งเตม็ความสามารถ ใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ  

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้  ผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ตามล าดบัคือ 1) นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์ 2) นายหลาย มู่ ชิว และ 3) นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้250,784,556 หุน้  

1. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้250,784,556 หุน้  

2. นายหลาย มู่ ชิว 

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้250,784,556 หุน้  

3. นายอ าพล รวยฟพูนัธ์ 

เห็นดว้ย 250,782,741 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นดว้ย 1,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 

วาระทีห่ก พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่บริษทั บริษทั
จึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควร
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

                        -      ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 8 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี 
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน 
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ค่าเบ้ียประชุม,โบนสั, เบ้ียประกนั เป็นตน้ 
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นโยบายและวธีิการในการก าหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนดงักล่าวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ แลว้ เป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัอุตสาหกรรมเดียวกนั  
มีความใกลเ้คียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับ
ค่าตอบแทนของบริษทัประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัท่ีจะก าหนดค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการ            

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามท่ีประธานแถลง ด้วย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้250,784,556 หุน้  

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
 

วาระทีเ่จด็   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

                   ประธานแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ไดพ้ิจารณาเห็น
ควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218  
2. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334 
3. นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7633 
4. น.ส. สุนนัทา ค าสุข            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8207 
5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9211    
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เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2564 โดยผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมี
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็น
อิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษทั จ านวนเงิน 900,000.- บาท (เกา้แสนบาทถว้น)    

                     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218  
2. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334 
3. นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7633 
4. น.ส. สุนนัทา ค าสุข             ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8207 
5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9211    

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2564 และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั และอนุมติัค่าตรวจสอบของบริษทั 
จ านวนเงิน 900,000.- บาท (เกา้แสนบาทถว้น)  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี     

 
  วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้250,784,556 หุน้ 

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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วาระทีแ่ปด   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้าม ี) 

ไม่ปรากฏวา่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 
เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่การพิจารณา และไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผูถื้อ

หุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 
 
 
ปิดประชุมเม่ือเวลา 11.30 น. 

 
                                                                                    

   ลงช่ือ                       
 
                                                                                                  (นายประยรู   พลพิพฒันพงศ)์ 
                                                                                                                     ประธานท่ีประชุม           
 

  
               

 
                        (นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ)์ 
                                          เลขานุการบริษทั             


