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[พิมพ์ค าอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุปของจุดท่ีน่าสนใจ คุณสามารถจัด
ต าแหน่งกล่องข้อความได้ทุกที่ในเอกสาร ให้ใช้แท็บ 'เครื่องมือกล่องข้อความ' 
เพ่ือเปล่ียนแปลงการจัดรูปแบบของกล่องข้อความของค าอ้างอิงที่ดึงมา

0107537000513 

วันท่ี  9  มีนาคม  2556 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2556 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556  ในวันศุกร์ที่  19  เมษายน  2556   เวลา 10.30 น.   ณ  โรงแรมมณเฑียร  ห้องมณเฑียรทิพย์   
เลขที่ 54   ถนนสุรวงศ์  แขวง สุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500  โทร. 0-2233-7060   เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 

ความเป็นมา  บริษัทฯได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ประชุมเม่ือวันที่ 20  เมษายน 
2555 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไ ซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทฯ
แล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว  ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และบริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯพ ร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมฯ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556  ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2555 ตามเอกสารแนบหน้า 9 - 17  

2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

ความเป็นมา  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555  ดังปรากฏในรายงาน ประจ าปี 2555 (ซีด)ี 
ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้   
ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ที่ก าหนดให้
บริษัทฯต้องจัดท างบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของส านักงาน เอเอสที 
มาสเตอร์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมก ารตรวจสอบแล้ว  ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้ 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย 

สินทรัพย์ 1,434,737,724 1,413,414,824 บาท 

หนี้สิน 143,087,011 139,154,407 บาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,291,650,713 1,274,260,417 บาท 

อัตราส่วนหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.11 : 1 0.11 : 1 เท่า 

รายได้จากการขาย 1,491,528,703 1,466,095,469 บาท 

ก าไรส าหรับปี 174,738,256 171,581,480 บาท 

ก าไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย 11.72 11.70 % 

ก าไรต่อหุ้น 0.46 0.45 บาท ต่อ หุ้น 

 

4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ความเป็นมา  ตามข้อบังคับของบริษัทฯก าหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งหนึ่งในสาม  ซึ่งในปี 2556  มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระท้ังส้ิน 3 คน ดังนี้ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า 18 
2 นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร   รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า 19 
3 ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า 20-21 

 

ซึ่งบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทฯล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของ
บริษัทฯ และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยในปี 2556 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่าง
กว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องเป็นบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
มีประวัติการท างานไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพ้ืนฐานและความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ  และกรรมการที่ครบวาระท้ัง  3  คนต่างก็มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ครบถ้วน 

ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา  คณะกรรมการจึงมีมติ
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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ประจ าปี 2556 เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระท้ัง 3 คน คือ 1) นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์  2) นายประยุทธ  พล
พิพัฒนพงศ์ และ 3) ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล  เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ทั้งนี้ ประวัติของบุ คคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ  ปรากฏตามเอกสารแนบ หน้า 18 - 21 

5. พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2556 

ความเป็นมา  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ซึ่งก าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจ านวนที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก าหนด  โดยท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจ าปี 2555 ไว้แล้ว ดังนี้ 
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 11 คน ๆ ละ 400,000.00 บาท ต่อ ปี 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาท ต่อ เดือน 

 กรรมการตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ 20,000.00 บาท ต่อ เดือน 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทฯมีค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษัทฯ และ
ค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนของคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น 
ค่าเบ้ียประชุม โบนัส  ค่าเบ้ียประกันชี วิต  รถประจ าต าแหน่ง และอื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะอนุกรรมการอื่นทุกคณะ 

ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556  เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  ได้
พิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2556 จากการเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 11 คน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี  และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 
คน รวม 80,000.00 ต่อเดือน  ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทน
อัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจ าปี 2555  และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะด ารงไว้ซึ่งกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติท่ีบริษัทฯต้องการ 

รายการ ปี 2556 ปี 2555 หน่วย 

1  ค่าตอบแทนกรรมการ 11 คน ๆ ละ 400,000.00 400,000.00 บาท ต่อ ปี 

     ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 40,000.00 บาท ต่อ เดือน 

    ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ 20,000.00 20,000.00 บาท ต่อ เดือน 

     ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอื่น ไม่มี ไม่มี - 
2  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ไม่มี ไม่มี - 
3  ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี ไม่มี - 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน  เทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่างๆ และเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทในปีที่ผ่านมา 
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6. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2556 

ความเป็นมา  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี 
และค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2556  โดยเสนอผู้สอบบัญชี 2 ราย คือผู้สอบบัญชีของส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์ 
1 ราย และ/หรือผู้สอบบัญชีของส านักงาน ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล   อีก 1 ราย        ทั้งนี้ เพ่ือส ารองเผ่ือรายใด
รายหนึ่งไม่สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้ 
ผู้สอบบัญชีของส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากมี
มาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เม่ือได้
พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของ บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็น
ว่า ส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม  ในส่วนของผู้สอบบัญชีของส านักงาน ดีไอเอ 
อินเตอร์เนนั่ชแนล  เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ พร้อมเสนอค่าสอบบัญชีในอัตราเดียวกัน                                                                
ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  ได้
พิจารณาเห็นชอบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2556  ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1. ให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่งส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์  และ /หรือส านักงาน ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล  ดังมี

รายนามต่อไปนี้  คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 

                                 รายนาม                         เลขที่ใบอนุญาต                  ส านักงาน 
                 1.1  น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก                             4334                       เอเอสที มาสเตอร์  และ/หรือ 

                 1.2  นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์                              2982                       ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล 

2. ก าหนดค่าสอบบัญชี                                                ปี 2556                 ปี 2555 

                     ค่าสอบบัญชี                                                          570,000                570,000          บาท       
                       ค่าบริการอื่น                                                                       ไม่มี                        ไม่มี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ผู้สอบบัญชีแห่งส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์ และ /หรือ ส านักงาน ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล  ไม่มี

ความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งทางตรง 
และทางอ้อม 

 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

 ผู้สอบบัญชีของส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก . อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง 
(บริษัทย่อย) 

2. น.ส. นงราม  เ ลาหอารีดิลก  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 2 ปี คือ ปี 2554 และ 
2555 
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7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร ประจ าปี 2555 

ความเป็นมา  บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท
ฯมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ทั้งนี้ ในปี 2555 งบ
การเงินรวมของบริษัทฯ มีก าไรส าหรับปี จ านวน 174.7 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่าน
มา ดังนี้                                    

รายการ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 หน่วย 

ก าไรส าหรับปีส าหรับงบการเงินรวม  174,738,256 55,796,355 158,187,898 บาท 
จ านวนหุ้น 381,145,725 381,145,725 381,145,725 หุ้น 

ก าไร ต่อ หุ้น 0.46 0.15 0.42 บาท ต่อ 
หุ้น 

เงินปันผล 0.28 0.14 0.35 บาท ต่อ 
หุ้น 

เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 106,720,803 53,360,402 133,401,004 บาท 

อัตราการจ่ายเงินปันผล 61.07 95.63 84.33 % 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้
พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 อนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2555 ดังนี ้
- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น จากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 

ให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 106,720,803.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.07 ของ
ก าไรสุทธิงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ร้อยละ 11.5 ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 106,720,803.00 บาท    

- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10  
- ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2556     และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม .

225 ของ พ .ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556  และก าหนดจ่ายเงินปันผล 
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  ทั้งนี้ สิทธิในการรั บเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อ. 24 

ความเป็นมา  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ และต าแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ก็เป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 24.  เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับแนวนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ 
ข้อ 24  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อบังคับเดิม 

ข้อ 24. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ังกรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งประกอบด้ วยประธาน
กรรมการบริหาร  รองประธานกรรมการบริหาร  และต าแหน่งอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจ าเป็น  ให้
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่บริหาร  และควบคุมกิจการของบริษัท  ตามที่คณะกรรมการก าหนดหรือ
มอบหมาย 

           ให้ประธานกรรมการ  เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง  

ข้อบังคับใหม่ 
ข้อ 24. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ังกรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งประกอบด้วยประธาน
กรรมการบริหาร  รองประธานกรรมการบริหาร  และต าแหน่งอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจ าเป็น  ให้
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่บริหาร  และควบคุมกิจการของบริษัท   ตามที่คณะกรรมการก าหนดหรือ
มอบหมาย 

การลงมติ  วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

9. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

                           จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ตามวัน เวลา และ
สถานที่  ที่ระบุไว้ข้างต้น  และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว  บริษัทฯจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุม
ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 10.30 น.  หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง  ท่านสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อกรรมการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5)  เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้  
โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)  พร้อมกับแนบ
หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)  และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้
เลขานุการบริษัทฯภายในวันพฤหัสฯที่ 18 เมษายน 2556  ทั้งนี้ บริษัทฯก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 
13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม .225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 
2556   
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์) 
ประธานกรรมการ 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 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 าอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุปของจุดท่ีน่าสนใจ คุณสามารถจัด
ต าแหน่งกล่องข้อความได้ทุกที่ในเอกสาร ให้ใช้แท็บ 'เครื่องมือกล่องข้อความ' 
เพ่ือเปล่ียนแปลงการจัดรูปแบบของกล่องข้อความของค าอ้างอิงที่ดึงมา

0107537000513 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 

2. รายงานประจ าปี 2555 (ซีดี) 

3. รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง   

4. เงื่อนไข  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

5. รายนามและประวัติกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  

6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. 
7. แผนที่สถานที่ประชุม 

8. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ตั้งแต่
วันท่ี 18  มีนาคม  2556  ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน 

2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค . ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ  ซึ่งแต่งต้ังผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับ

ฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย  สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.cmfrozen.com  

ภายใต้หมวด  Investor  Relations 

3. เลขานุการบริษัทฯ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)  
149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า  ถ.สุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจ าปี 2555 เป็นรูปเล่ม  
โปรดติดต่อ นายศักดา  พิมเมือง  นักลงทุนสัมพันธ์    
โทร. 02 238 4091 หรือแจ้งความประสงค์ไปที่   

E-mail address : sakda@cmfrozen.com 

http://www.cmfrozen.com/

