
 
 

แนวทางปฏิบัตตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางส านกังาน กลต. และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ท่านผูถื้อหุน้
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในหนงัสือมอบฉนัทะ (ตามเอกสารแนบ 5) 

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 กรุณาใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกระบวนการและขั้นตอนการคดักรองโรค รวมถึงการใหข้อ้มูลโดย
ไม่ปิดบงัขอ้เทจ็จริง 

 กรุณาจดัเตรียมและสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชุม 
 กรุณางดรับประทานอาหารในบริเวณสถานท่ีประชุม 

กหกหก 

 

 

  

 

 
 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
วนัองัคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

 
ณ โรงแรมตวนันา  หอ้งประชุมศรีสุริยวงศ ์ชั้น 11 

เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 

งดแจกของช าร่วย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดร้ณรงคใ์หล้ด/เลิกการแจกของช าร่วย 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงจดัอาหารวา่งไวรั้บรองส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  

เฉพาะท่ีมาเขา้ร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน ซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้มาในวนัประชุม และโปรด
กรอกแบบสอบถามส าหรับการคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 และน ามาในวนัประชุม
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มาตรการและแนวทางปฏบิัตใินการประชุม  

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บริษทัฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบติัในการประชุม ดงัน้ี 

1. ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
2. กรณีผูถื้อหุ้นยงัคงประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ขอประชาสัมพนัธ์แนวทางการด าเนินการ

จดัการประชุมของบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และขอ
ความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

2.1) บริษทัฯ จะจดัตั้งจุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรคบริเวณหนา้หอ้งประชุม รวมถึงจดั
ใหมี้เจลแอลกอฮอลเ์พ่ือท าความสะอาดมือของท่าน ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมการประชุม 
  ผูท่ี้มีไข ้โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป 
 บุคคลท่ีมีอาการเขา้ข่ายจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน ้ ามูก หรือไม่ไดก้ล่ิน หรือหายใจ

เหน่ือยหอบ หรือผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ 
 บุคคลท่ีเดินทางไปหรือกลบัมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคไวรัส

โคโรนา 2019 ในช่วง 14 วนัก่อนการประชุม 
 บุคคลท่ีสัมผสัหรือใกลชิ้ดกับผูป่้วยยืนยนัโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพท่ี

เก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว สถานท่ีแออดั หรือติดต่อกบัคนจ านวนมาก ในช่วง 14 วนัก่อนการ
ประชุม 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเองไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากเหตุ 

ขา้งตน้ ท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทน

ได ้ 
2.2) บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมเตรียมหนา้กากอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้

ร่วมประชุม 
2.3) ในวนัประชุม ขอใหผู้ถื้อหุน้ถามค าถามโดยวธีิการเขียนค าถามใส่กระดาษเท่านั้น โดยสามารถมอบ

ใหเ้จา้หนา้ท่ี ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในหอ้งประชุม 
2.4) บริษทัฯ จดัอาหารวา่งไวรั้บรองส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ เฉพาะท่ีมาเขา้ร่วมประชุม (1 

ท่านต่อ 1 ชุด) และไม่อนุญาตใหรั้บประทานอาหารในบริเวณสถานท่ีจดัประชุมเพื่อลดความเส่ียง
ของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 

2.5) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามส าหรับการคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 
โดยจะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวติัการเดินทางของท่าน 

ทั้งน้ี หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลกระทบต่อการจดัประชุมผูถื้อ
หุ้น บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบผ่านทางเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ (www.cmfrozen.com) หรือเวบ็ไซด์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
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วนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 

ตามท่ีบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  

4/2563 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนั

องัคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมตวนันา ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์  ชั้น 11 เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ี

พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือ

วนัท่ี 24 เมษายน 2562 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์

www.cmfrozen.com ของบริษทัแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง และบริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมกบัหนังสือนัดประชุมและ

เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 

3 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 (ตาม

เอกสารแนบ 1) 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงาน 

ประจ าปี 2562 (QR CODE) ท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมกบัเอกสารน้ี   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการ

ด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั ท่ีก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชี และจดัให้มีการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทั โดยผูส้อบบัญชีแห่งส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบ

การเงินดงักล่าว ผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ งบการเงิน หน่วย 
สินทรัพย ์ 1,549,269,206 บาท 
หน้ีสิน 139,398,922 บาท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,409,870,284 บาท 
อตัราส่วนหน้ีสิน ต่อ ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.10 : 1 เท่า 
รายไดจ้ากการขาย 1,163,256,897 บาท 
ก าไรส าหรับปี 34,764,802 บาท 
ก าไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย 2.99 % 
ก าไรต่อหุน้ 0.09 บาท ต่อ หุน้ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร ประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ  เวน้

แต่ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทาง

การเงิน ในปี 2563 งบการเงินของบริษทั มีก าไรส าหรับปี จ านวน 34.76 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการ

จ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 หน่วย 

ก าไรส าหรับปี 196,376,072 160,406,185 97,481,607 บาท 

จ านวนหุน้ 381,145,725 381,145,725 381,145,725 หุน้ 

ก าไรต่อหุน้ 0.52 0.42 0.26 บาท ต่อ หุน้ 

เงินปันผล 0.35 0.34 0.21 บาท ต่อ หุน้ 

เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 133,401,004 129,589,546 80,040,602.25 บาท 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 67.93 80.79 82.11 % 



 

4 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาล แทนการจ่ายปันผลประจ าปีเน่ืองจากลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดจ่้ายจากก าไรสุทธิของ

บริษทั ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ตามงบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ี

ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 381,145,725 หุ้น ในอตัราหุ้น

ละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 22,868,743.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.78 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงอนุมติัโดยท่ี

คณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 และไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ี

คณะกรรมการบริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง 

ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ซ่ึงในปี 2563  มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้งส้ิน 

2 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง อา้งถึงเอกสารแนบ 
1 นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  เอกสารแนบ 2 
2 นายอ านวย ยศสุข กรรมการท่ีเป็นอิสระ เอกสารแนบ 2 

 

บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้ งแต่ว ันท่ี 2 ตุลาคม 2562 ส้ินสุดวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 โดยมีการ

ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นส่วน

นอ้ยรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทั โดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดห้ารือกนัรวมทั้ง

พิจารณาคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ตอ้งเป็นบุคคลตามขอ้ก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และแบบ Board 

Skill Matrix ท่ีบริษทัก าหนดเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ มีภาวะเป็นผูน้ า มีวิสัยทศัน์

กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาอยา่งละเอียดถ่ีถว้นแลว้ มีมติเสนอกรรมการท่ีครบวาระเดิม 

2 ท่าน เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง คือ 1)  นายประยรู พลพิพฒันพงศ์  และ 2) นายอ านวย ยศสุข โดยผู ้

ได้รับการเสนอช่ือทั้ ง 2 ท่าน ต่างก็มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และผูถู้กเสนอช่ือท่ีเป็น
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กรรมการเดิมท่ีครบวาระ ไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็น

อยา่งดีตลอดมา คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบวาระ ประกอบด้วย 1)  นายประยูร พลพิพฒันพงศ์  และ 2) นายอ านวย ยศสุข เป็น

กรรมการของบริษทั ทั้งน้ี ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการและ นิยามกรรมการ

อิสระปรากฎตามเอกสารท่ีแนบมาดว้ย  (ตามเอกสารแนบ 2) 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ซ่ึงก าหนดให้กรรมการไดรั้บค่าตอบแทนตาม

จ านวนท่ีท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นก าหนด โดยท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มีมติก าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2562 ไวด้งัน้ี 

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 8 คน ๆ ละ 400,000 บาท ต่อ ปี 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท ต่อ เดือน 

 กรรมการตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ 20,000 บาท ต่อ เดือน 

- ค่าตอบแทนอ่ีน – ไม่มี 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทมีค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษัท และ

ค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนของคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทัไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 

เช่น ค่าเบ้ียประชุม โบนัส ค่าเบ้ียประกนัชีวิต รถประจ าต าแหน่ง และอ่ืน ๆ แก่คณะกรรมการบริษทั 

และคณะอนุกรรมการอ่ืนทุกคณะ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ส าหรับกรรมการ 8 ท่าน ๆ ละ 400,000 บาทต่อปี  และค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 80,000 บาทต่อเดือน  ค่าตอบแทนดงักล่าวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูล

อา้งอิงต่าง ๆ แลว้ และเป็นค่าตอบแทนอตัราเดียวกบัค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 และเป็นค่าตอบแทนท่ี

อยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการ 
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รายการ ปี 2562 ปี 2563 หน่วย 
1) ค่าตอบแทนกรรมการ ท่านละ 400,000 400,000 บาท ต่อ ปี 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 บาท ต่อ เดือน 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000 20,000 บาท ต่อ เดือน 
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 

2) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ไม่มี ไม่มี - 
3) ค่าตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 

นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน  บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ ท่ีเหมะสมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกนั หรือรายงานขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ

เท่ากบัค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมา และเป็นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถ

ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีบริษทัตอ้งการ เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปี และเป็น

ค่าตอบแทนท่ีอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของกรรมการท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมติั

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 โดยเสนอผูส้อบบญัชี 4 ราย คือ 1) นายประดิษฐ  

รอดลอยทุกข ์2) นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 3) นางพรทิพย ์เลิศทะนงศกัด์ิ และ 4) นางสาวชมาภรณ์ 

รอดลอยทุกข ์แห่งส านกังาน เอเอสที มาสเตอร์ ทั้งน้ี เพ่ือส ารองเผื่อรายใดรายหน่ึงไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ตรวจสอบบญัชีได ้

ผูส้อบบญัชีของส านกังาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผูส้อบบญัชีเดิมของบริษทั และบริษทัยอ่ย เน่ืองจากมี

มาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา 

เม่ือไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบั

เดียวกนัแลว้เห็นวา่ ส านกังาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบญัชีท่ีมีความเหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีบริษัท และ

ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

1) นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 0218 

2) น.ส.นงราม  เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4334 

3) นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 7633 
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4) น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 9211   

ในนามบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทั ประจ าปี 2563 และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นเงิน 900,000 บาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 

ค่าสอบบญัชี 865,000 บาท 900,000 บาท 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา 

1. ผูส้อบบญัชีแห่งส านกังาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบับริษทั ทั้งทางตรง และ

ทางออ้ม 

 ไม่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 ไม่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั  

 ผูส้อบบญัชีแห่งส านักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของ บจก. อะกรีฟู้ด 

โพรเซสซ่ิง (บริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนยกเลิกและช าระบญัชีแลว้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559) 

2. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาเป็นเวลา 2 ปี คือ ปี 2558-2559 และ 

น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาเป็นเวลา 3 ปี คือ ปี 2560-2562 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ข เพ่ิมเติม ขอ้บงัคบับริษทั 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เป็นการแกไ้ข เพ่ิมเติม ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 27 และขอ้ 33 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแกไ้ข เพ่ิมเติม ขอ้บงัคบั

บริษทั ขอ้ 27 และ 33 ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ขอ้ความเดิม ขอ้ความท่ีแกไ้ข 
ขอ้ 27 
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในท่ี
ประชุมจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้การประชุมมีผลทาง
กฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ
ตามวิธีการท่ีบัญญติัไวใ้นกฎหมาย และเป็นไป
ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1) ภายใต้ก าหนดในเร่ืององค์ประชุมของการ

ขอ้ 27 
การประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็น
ผูมี้อ  านาจสั่งให้มีการเรียกประชุม ซ่ึงสามารถ
ด าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ทั้งน้ี
ใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และ
กฎหมาย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการประชุมผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความ
มั่ น ค ง ป ลอ ดภั ย ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ส่ื อ



 

8 
 

ขอ้ความเดิม ขอ้ความท่ีแกไ้ข 
ประชุมคณะกรรมการในข้อ  25  (1 )  ต้อง มี
กรรมการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
องค์ประชุมอยู่ใน ท่ีประชุมแห่ง เ ดียวกัน  ณ 
สถานท่ีก าหนดภายใตข้องขอ้ความในขอ้ 32 และ
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทั้ งหมดต้องอยู่ใน
ประเทศไทยขณะมีการประชุม 
(2) ภายใตก้ าหนดความในเร่ืองค าบอกกล่าวเรียก
ประชุมคณะกรรมการในข้อ 26 การส่งค าบอก
กล่าวเ รียกประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้
และประธานของท่ีประชุมนั้นตอ้งจดัเก็บส าเนาค า
บอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้
(3) การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก าหนด 
ตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 
(4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 25 (3) 
ในการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 
ประธานท่ีประชุมจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
(ก)  ให้กรรมการแต่ละคนแสดงตนเ พ่ือร่วม
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม 
(ข) จดัท ารายงานการประชุมเป็นหนงัสือ และ 
(ค) จดัให้มีการบนัทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ 
แลว้แต่กรณี ของกรรมการทุกคนตลอดระยะเวลา
ท่ีมีการประชุมในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้
ถือวา่การบนัทึกเสียงหรือการบนัทึกเสียงและภาพ 
แล้วแต่กรณีนั้ นเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการ
ประชุม 

อิเลก็ทรอนิกส์ และมาตรฐานการักษาความมัน่คง
ปลอดภยัด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการ
ประชุม  ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย และให้
รวมถึง ประกาศ ข้อก าหนด กฏเกณฑ์ ระเบียบ 
ค าสั่งใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั
หรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคตดว้ย 
การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้ งน้ี หลกัเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 
 

ขอ้ 33 
การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 
(1) การประชุมสามัญประจ าปี ให้มีปีละคร้ัง

ขอ้ 33 
การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 
(1) การประชุมสามัญประจ าปี  ให้มีปีละคร้ัง
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ขอ้ความเดิม ขอ้ความท่ีแกไ้ข 
ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั 
(2) การประชุมวิสามัญ การเรียกประชุมอาจ
กระท าไดโ้ดย 

 (ก)   คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้เม่ือใดก็ได ้ตามท่ีเห็นสมควร หรือ 

(ข)    ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้น
นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ
ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย และคณะกรรมการตอ้งจดัให้
มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 45 วนั นับแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ไม่จัดให้ มีการ
ประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) 
วรรคแรก ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อ
หุ้นคนอ่ืนๆรวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้
นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายใน 45 วนั นับแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 33(ข) วรรคแรก 
ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
คณะกรรมการเ รียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็น
การเรียกประชุม เพราะผู ้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) 
วรรคสอง คร้ังใด จ านวนผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้
ในขอ้ 34 ผูถื้อหุ้นตามขอ้ 33(ข) วรรคสอง ตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดั
ใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 

ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษทั 
(2) การประชุมคราวอ่ืนนอกจาก (1) ให้เรียกว่า
การประชุมวสิามญั 
การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัสามารถด าเนินการ
ประ ชุมผ่ าน ส่ือ อิ เล็ กทรอ นิกส์ได้  ทั้ ง น้ี ให้
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
กฎหมาย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการประชุมผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความ
มั่ น ค ง ป ลอ ดภั ย ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ส่ื อ
อิเลก็ทรอนิกส์ และมาตรฐานการักษาความมัน่คง
ปลอดภยัด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการ
ประชุม  ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย  และให้
รวมถึง ประกาศ ข้อก าหนด กฏเกณฑ์ ระเบียบ 
ค าสั่งใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั
หรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคตดว้ย 
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประ ชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ ทั้ งน้ี หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
เก่ียวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 
 การเรียกประชุมวสิามญั อาจกระท าไดโ้ดย 
(ก) คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
เม่ือใดก็ได ้ตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(ข) ผู ้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้ งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเ รียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย และคณะกรรมการตอ้งจดัให้
มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 45 วนั นับแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ความเดิม ขอ้ความท่ีแกไ้ข 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการ  ไม่จัดให้ มีการ

ประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) 
วรรคแรก ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อ
หุ้นคนอ่ืนๆรวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้
นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายใน 45 วนั นับแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 33(ข) วรรคแรก 
ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
คณะกรรมการเ รียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็น
การเรียกประชุม เพราะผู ้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) 
วรรคสอง คร้ังใด จ านวนผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้
ในขอ้ 34 ผูถื้อหุ้นตามขอ้ 33(ข) วรรคสอง ตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดั
ใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
 

โดยขออนุมติัใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั

ของบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการ

ใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ตามวนั เวลา และสถานท่ี  ท่ีระบุ

ไวข้า้งตน้  และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมสะดวก รวดเร็ว บริษทัจดัให้มีการลงทะเบียนผูเ้ขา้ประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 

ถึง 10.00 น. หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง  ท่านสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการ

อิสระ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบ 4)  เป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทนได ้ โดยกรอกขอ้ความ

และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีแนบมาน้ี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)  พร้อมกบัแนบหลกัฐานแสดงสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)  และส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดให้เลขานุการบริษทัภายในวนัท่ี 

3 สิงหาคม 2563 ทั้งน้ี บริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 

อน่ึง เพ่ือเป็นการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยเ์ร่ืองการแจกของช าร่วยในการประชุมผูถื้อหุน้ และเพ่ือเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้โดยเท่าเทียมกนั อีกทั้งเป็นการ 
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บริหารจดัการรายจ่ายเพ่ือใหก่้อเกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของกิจการ บริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ

ในการแจกของช าร่วยในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี     

   

ขอแสดงความนบัถือ 

 

            (นายประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

   ประธานกรรมการ                                                                                                                
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 

1. รายงานประจ าปี 2562 (QR CODE) 
 

รายการเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 2 รายนามและประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

เอกสารแนบ 3 นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ  

เอกสารแนบ 4 รายนามและประวติักรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ 5 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

เอกสารแนบ 6 เง่ือนไข  หลกัเกณฑ ์ วธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม  และขอ้บงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผู ้
ถือหุน้ 

เอกสารแนบ 7 แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

เอกสารแนบ 8 แบบสอบถามส าหรับการคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 

หมายเหต ุ

1) ผู ้ถือหุ้นสามารถเ รียกดูหนังสือเ ชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท  

www.cmfrozen.com หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์ ขอ้ 7.1 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อ

หุน้อยา่งนอ้ย 30 วนั 

2) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ท่ีใชใ้นกรณีผูถื้อหุ้นต่างประเทศ  ซ่ึงแต่งตั้งผูดู้แลและเก็บรักษาหลกัทรัพย ์หรือผูรั้บฝาก

หลกัทรัพย ์(Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซต:์ www.cmfrozen.com ภายใตห้มวดนกัลงทุน

สมัพนัธ์ 

3) ผูถื้อหุน้สามารถน าส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมีการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและค าถามล่วงหนา้ไดท่ี้ 
เลขานุการบริษทั 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน)  

149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

Email: cg@cmfrozen.com 

4) ผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการรายงานประจ าปี 2562  เป็นรูปเล่ม โปรดติดต่อ นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์นกัลงทุนสัมพนัธ์   
โทร. 02-634-0061-4 หรือแจง้ความประสงคไ์ปท่ี E-Mail: tewinr@cmfrozen.com 

mailto:cg@cmfrozen.com
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เอกสารแนบ 1 

 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่  ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  ณ ห้องบองวีวองท์  โรงแรมตวนันา  

เลขท่ี  80  ถนน   สุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุมแถลงวา่ วนัน้ีมีผูถื้อหุ้นทั้งท่ีมาเขา้

ร่วมประชุมด้วยตนเอง และท่ีมอบให้ผูรั้บมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจ านวน 56 คน นับจ านวนหุ้นได ้

251,395,244 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.96 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและช าระค่าหุ้นแลว้ จ านวน 381,145,725 หุ้น ซ่ึงเป็น

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 127,048,575 หุ้น และมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34 จึงครบเป็นองคป์ระชุม ในระหวา่งการประชุม มีผู ้

ถือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ มาร่วมประชุม เพ่ิมอีก จ านวน 11 คน นบัจ านวนหุน้ได ้122,775 หุน้ 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายให้นายกรกิจ กอ้งไพบูลยผ์ล เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ 

วาระการประชุม  ก่อนด าเนินการประชุมตามวาระ  ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

วนันีม้กีรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม  8  คน จากจ านวน 8 คน ครบ 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  และประธานคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์                 กรรมการอิสระ  
7. ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล            กรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม      กรรมการอิสระ 

 

 

 

 



 

14 
 

เอกสารแนบ 1 

 

 

 

ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีท าหนา้ท่ีในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก          บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั - ผูต้รวจสอบบญัชี 
2. นางสุดศิริ บุนนาค ทากาโน        ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย - ผูส้งัเกตการณ์ 
3. นายเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์       ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั 
4. นายศกัดา  พิมเมือง                     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
5. นายวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์        ท่ีปรึกษากฎหมาย 

การด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชัน่ มีความโปร่งใส ยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาลและ

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไม่สนบัสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้ให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี 

ในปี 2561 ผูต้รวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ประจ าปี และไดร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

การลงคะแนนและนบัคะแนน  

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ หลงัจากลงทะเบียนเขา้ประชุมแลว้ ทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนตามจ านวนวาระ

การประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องใหท้ าการลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ท่ีประชุมจะท าการ

ลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มีการสลบัวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษทัเปิด

โอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เม่ือท าการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะท าการเก็บ

บตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนน ส่วนบตัรลงคะแนนท่ีเห็น

ดว้ยทั้งหมด  จะเก็บเม่ือเก็บบตัรท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงแลว้เสร็จ   

การประชุมน้ีใชโ้ปรแกรม และระบบบาร์โค๊ดช่วยในการลงทะเบียนและนบัคะแนน ผลการนบัคะแนนในแต่ละ

วาระ จะปรากฏคะแนนท่ีจอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทราบผลของการนบัคะแนน หากผูถื้อ

หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเห็นวา่ผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง ก็สามารถท าการตรวจสอบไดใ้นทนัที และผูด้  าเนินการประชุมกล่าว

เชิญผูถื้อหุ้นท่ีอาสาจะเขา้ร่วมเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดอาสาเป็นผูต้รวจสอบ

การนบัคะแนนเสียงดงักล่าว บริษทัจึงไดเ้ชิญให ้น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ ตวัแทนจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั ผู ้

ตรวจสอบบญัชี ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงของการประชุม 
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การลงมติ     

หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง การลงมติในวาระท่ี 1, 3, 4, 6 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงช้ีขาด และวาระท่ี 5 การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน

สามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระทีห่นึ่ง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2561 ตามท่ีไดส่้งส าเนาใหผู้ถื้อหุน้แลว้  และขอใหท่ี้ประชุมมีมติ 

 มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2561 และมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 63 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้251,439,119 หุน้  

เห็นดว้ย 251,439,119 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระทีส่อง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 

นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ถลงผลการด าเนินงานของบริษทั ในปี 2561 มีผลการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทคคู่คา้ 

ญ่ีปุ่น เป็นประเทศคู่คา้หลกัของบริษทั ในปีท่ีผ่านมา ญ่ีปุ่นมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 1.1 การ
อุปโภคบริโภคถือวา่ดีข้ึน  ผลจากพายท่ีุเกิดในเดือนสิงหาคมและกนัยายน กระทบเฉพาะในเขตเมือง เช่น เกียวโต 
โอซากา้ โตเกียวซ่ึงไม่ใช่แหล่งเพาะปลูก  ท าให้ไตรมาส 3 GDP ของญ่ีปุ่นติดลบเล็กน้อย  ส่งผลกระทบเพียง
ระยะสั้น  มาตรการทางการเงิน BOJ มีแนวโนม้คงนโยบายทางการเงินแบบผอ่นคลาย  มีการลงทุนโครงสร้างขั้น
พ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือรองรับโอลิมปิกฤดูร้อนท่ีญ่ีปุ่นจะเป็นเจา้ภาพในปี 2020 ซ่ึงคาดวา่เศรษฐกิจจะโต ประมาณ 1-
2%  อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ช่วงเดือนตุลาคมท่ีจะถึงน้ี ญ่ีปุ่นจะมีการข้ึนภาษีบริโภค จาก 8% เป็น 10%  อาจ
ส่งผลต่อการใชจ่้ายภาคครัวเรือนลดลงบา้ง  แต่คงไม่มากนกั เพราะเม่ือหลายปีก่อน ท่ีญ่ีปุ่นข้ึนภาษีจาก 5% เป็น 
8% ก็ไดรั้บผลกระทบเพียงระยะสั้นและไม่รุนแรงมากนกั 
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ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการส่งออกเป็นหลกั ประมาณร้อยละ 98 และรับรู้รายไดเ้ป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 
2561 ค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐฯมีความผนัผวนและมีแนวโน้มท่ีจะแข็งค่าข้ึน ท าให้เป็นปัจจัยกดดันผล
ประกอบการท่ีลดลงของบริษทัฯ และรวมถึงปีน้ีดว้ย  

สภาพภูมิอากาศ 

ส าหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯเป็นสินคา้ทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจึง
เป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินงาน ในปีท่ีผา่นมาสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ถือวา่อยูใ่นเกณฑป์กติ 
อากาศดี ท าใหก้ารเพาะปลูกไดผ้ลดี   

สภาพภูมิอากาศของประเทศคู่คา้ ญ่ีปุ่นไม่ไดเ้ป็นประเทศผูน้ าเขา้เพียงอยา่งเดียว แต่มีการเพาะปลูกเองดว้ย ดงันั้น
ถา้ปีใดสภาพภูมิอากาศไม่ดี  ผลผลิตก็จะไม่ดี จึงตอ้งพ่ึงพาสินคา้แช่แข็งและสินคา้แปรรูปจากการน าเขา้มาก  แต่
ถา้ปีใดสภาพภูมิอากาศดี ผลผลิตดี  การน าเขา้สินคา้แช่แข็งหรือสินคา้แปรรูปก็จะลดลง  ในปีท่ีผ่านมา ญ่ีปุ่นมี
พายุเขา้ในเขตเมือง แต่เขตเพาะปลูกไม่ไดรั้บผลกระทบ  ท าให้การเพาะปลูกยงัคงเป็นไปตามปกติ การพ่ึงพิง
สินคา้จากการน าเขา้จึงไม่มากเท่าท่ีควร 

ปริมาณวตัถุดิบ 

ปริมาณวตัถุดิบมีความเช่ือมโยงกบัสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา สภาพภูมิอากาศดี ท าให้บริษทัฯเก็บ
เก่ียววตัถุดิบไดม้ากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ นบัเป็นขอ้ดี เพราะตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยจะต ่าลง แต่ปัจจยัท่ีท าให้การ
บริหารจดัการล าบากคือเม่ือปริมาณวตัถุดิบเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้การบริหารจดัการห้องเยน็เกิดความยุง่ยาก  ห้องเยน็
ไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ  ตอ้งน าวตัถุดิบส่วนเกินไปฝากหอ้งเยน็ภายนอก ท าให้บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ
เพ่ิมสูงข้ึน 

ผลการด าเนินงาน 

รายไดจ้ากการขายลดลงจากปี 2560  จาก 1,358 ลา้นบาท เหลือ 1,266 ลา้นบาท ในปี 2561 ลดลง 92 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8% ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลดลงของยอดขายก็คือ อตัราแลกเปล่ียนท่ีแข็งค่าข้ึน ซ่ึงมี
ผลกระทบมาก  ปริมาณการขายท่ีลดลง ดิดเป็นร้อยละ 2.68%  แต่มีปัจจยับวกคือบริษทัสามารถปรับข้ึนราคา
สินคา้ไดบ้างส่วน  ส าหรับก าไรสุทธิลดลงจาก 160 ลา้นบาท ในปี 2560 เหลือ 97 ลา้นบาท ในปี 2561 ลดลง 63 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.23  ปัจจยัหลกั เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีแข็งค่าข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง และตน้ทุนขายต่อหน่วยปรับตวัสูงข้ึน จากการปรับค่าแรงขั้นต ่า   ค่าน ้ ามนัท่ีสูงข้ึน และค่าใชจ่้ายในการ
ฝากแช่หอ้งเยน็ภายนอกเพ่ิมข้ึน   

การขายตามไตรมาส ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26-27 จะอยูใ่นช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ส าหรับการขายตามภูมิภาค 
บริษทัฯมีการส่งออก ร้อยละ 98 ซ่ึงส่วนใหญ่ร้อยละ 94 ส่งไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ท่ีเหลือร้อยละ 4 จะเป็นตลาดใน
แถบยโุรป อเมริกา และตะวนัออกกลาง และอีกร้อยละ 2 เป็นการขายตลาดในประเทศ   
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ก าไรต่อหุน้ลดลงจาก 0.42 บาท/หุน้ ในปี 2560 เหลือ 0.26 บาท/หุน้ ในปี 2561  สินทรัพยร์วม ลดลงเลก็นอ้ย ไม่มี
การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ลดลงจาก 557 ลา้นบาท ในปี 2560 เหลือ 
312 ลา้นบาท ในปี 2561 เกิดจากบริษทัมีรายไดเ้งินบาทท่ีลดลง  มีการใชเ้งินสดพ่ือซ้ือวตัถุดิบในปริมาณท่ีมากข้ึน 
และมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี รวมถึงการลงทุนปรับปรุงห้องเยน็และเคร่ืองจกัรอ่ืนท่ีใชใ้นการด าเนินงาน   
สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจาก 434 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 613 ลา้นบาท ในปี 2561 เกิดจากการรับซ้ือผลผลิตท่ีมาก
ข้ึน และปริมาณการขายท่ีลดลง  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัมีอายุ ประมาณ 2 ปี จึงอยู่ในภาวะท่ี
จดัการได ้ไม่ท าใหสิ้นคา้เส่ือมคุณภาพหรือเสียหาย  ส่วนรายการสินทรัพยถ์าวรต่างกนัไม่มากนกั 

อตัราส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั คือ อตัราก าไรขั้นตน้ จากเดิมในปี 2560 ร้อยละ 23.8 ลดลงเหลือร้อย
ละ 19.5 ในปี 2561  อตัราก าไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 11.8 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 7.7 ในปี 2561  

ส าหรับกิจกรรมท่ีบริษทัไปร่วมงานแสดงสินคา้ในประเทศต่างๆ ไดรั้บการตอบรับท่ีดี ลูกคา้ใหค้วามสนใจ  

นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 

รายการ งบการเงนิ หน่วย 

สินทรัพย ์ 1,558,998,474 บาท 

หน้ีสิน 134,286,825 บาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,424,711,649 บาท 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.09 : 1 เท่า 

รายไดจ้ากการขาย 1,265,508,640 บาท 

ก าไรส าหรับปี 97,481,607 บาท 

ก าไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย 7.70 % 

ก าไรต่อหุน้ 0.26 บาทต่อหุน้ 

 

วาระทีส่าม พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและมีมติ 
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ตอบขอ้ซกัถาม 

นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูรั้บมอบฉนัทะ จากนายกิตติวฒัน์ สุจริตพงศ ์ถือหุน้ 48 หุน้ และนายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกุล ถือหุ้น 210 
หุน้ 

ถาม  บริษทัจะมีวิธีการด าเนินการอย่างไรกบัปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีมีอยู่มากเช่นการน าสินคา้ไปฝากห้องเยน็ภายนอก  
และการเพ่ิมยอดขาย  

ตอบ  สินคา้ของบริษทัเป็นสินคา้เกษตรท่ีปลูกไดปี้ละ 2-3 คร้ัง ดงันั้นถา้ปีใดท่ีมีสินคา้คงเหลือมาก ในปีถดัไปบริษทัจะ
บริหารการปลูก ดว้ยการลดพ้ืนท่ีการปลูก เพ่ือให้สต๊อกสินคา้เกิดความสมดุล การด าเนินการดงักล่าวในเดือนเมษายน-
พฤษภาคม สต๊อกของบริษทัก็จะเขา้สู่ภาวะปกติ  ในส่วนของการบริหารจดัการห้องเยน็ เน่ืองจากบริษทัมี 2 โรงงาน จึง
จดัการแบบพ่ึงพิงกนั โดยถา้โรงงานใดสินคา้ลดลงและมีพ้ืนท่ีวา่ง  บริษทัก็จะน าสินคา้อีกโรงงานหน่ึงไปจดัเก็บ เพ่ือเป็น
การลดค่าใชจ่้ายจากการน าสินคา้ไปฝากห้องเยน็ภายนอก ส่วนการเพ่ิมยอดขาย ตลาดในประเทศ บริษทัท าการขายตาม 
Food Service รายใหญ่ ส่วนตลาดต่างประเทศ อยูใ่นขั้นตอนการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ประเทศท่ีบริษทัไปออกงาน
แสดงสินคา้  

นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผูถื้อหุน้ จ านวน 1,000 หุน้ 

ถาม  เจา้หน้ีการคา้  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  เจา้หน้ีอ่ืนๆ คืออะไร และรายไดจ้ากการลงทุน  รายไดอ่ื้น ๆ มาจากไหนบา้ง 

ตอบ  รายได้จากการลงทุน เป็นการน าเอาเงินสดจากสภาพคล่องส่วนเกินไปฝากประจ าและไปลงทุนในกองทุนต่างๆ  
รายไดอ่ื้นเป็นรายไดจ้ากการขอคืนภาษี 19 ทวิ  รายไดจ้ากการขายเศษซาก  ส่วนเจา้หน้ีการคา้ เป็นเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการท า
การคา้ปกติ ไม่มีเจา้หน้ีท่ีเป็นรายการพิเศษ ส าหรับค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ประกอบดว้ยค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน และโบนสั ซ่ึงจะท า
การจ่ายในรอบบญัชีถดัไป 

ถาม  อยากทราบวา่นอกเหนือจากประเทศญ่ีปุ่นและประเทศท่ีระบุในรายงาน  ยงัมีประเทศอ่ืนท่ีจะส่งไปขายไดอี้กหรือไม่ 

ตอบ  สินคา้หลกัของบริษทัมี 3 รายการ คือ ถัว่แระ ถัว่แขก ขา้วโพดหวาน ถัว่แขก ส่วนใหญ่จะส่งไปท่ีญ่ีปุ่น ประเทศอ่ืน
บริโภคกนัน้อยมาก  ทางยุโรปจะปลูกและบริโภคกนัเอง ราคาค่อนขา้งถูกมากเพราะใชเ้คร่ืองจกัรเก็บเก่ียว ถัว่แขกของ
บริษทัท่ีส่งไปญ่ีปุ่นเป็นสินคา้เกรดเอ ยโุรปจะไม่ส่งไปญ่ีปุ่น เพราะคุณภาพไม่ผา่นเกณฑ ์ส าหรับขา้วโพดหวาน ตลาดหลกั
คือญ่ีปุ่น ส่วนอเมริกาบริโภคเยอะมาก แต่อเมริกาเป็นประเทศผูผ้ลิต ทางยุโรปผลิตเองและบริโภคกันเอง ส่วนถัว่แระ 
บริษทัส่งไปทั้งญ่ีปุ่น ยโุรป  อเมริกา และบางส่วนขายในประเทศ  

น.ส. กญัญาภคั สุรพนัธ์ุสกลุ ผูถื้อหุน้ จ านวน 9,800 หุน้ 

ถาม  เสนอแนะวา่ บริษทัฯควรมีสินคา้ท่ีหลากหลาย  เช่น สินคา้เกษตรอินทรีย ์ ผลไมแ้ช่แขง็ 

ตอบ  ท่ีผา่นมา ลูกคา้ญ่ีปุ่นขอใหบ้ริษทัผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์และเขายนืยนัท่ีจะบวกเพ่ิมใหบ้ริษทัไดเ้พียง 20% ซ่ึงไม่คุม้
กบัตน้ทุนการผลิต  แต่ถา้เขาบวกเพ่ิมให้ 60% จึงจะท าการผลิตได ้ ส่วนสินคา้ใหม่ ๆ บริษทัไดท้ าการพฒันาร่วมกบัศูนย์
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นวตักรรม โดยใชว้ตัถุดิบหลกัของบริษทัท่ีมีอยู ่แปรรูปให้เป็นสินคา้เชิงนวตักรรม แต่อย่างไรก็ตาม การพฒันาสินคา้เชิง
นวตักรรมยงัตอ้งใชเ้วลาอีกสกัระยะหน่ึง 

มตทิีป่ระชุม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั งบการเงินของ
บริษทั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 67 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

เห็นดว้ย 251,506,771 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 11,248 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

    
วาระทีส่ี่  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 คน คือ 

                   
 
 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบุคคล 3 คน ตามท่ีกล่าวมา โดยบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยฯ์  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้นตอ้งยินยอมให้มีการเสนอช่ือ และหากไดรั้บการ
เสนอช่ือแลว้ บริษทัฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบวา่มีคุณสมบติัตอ้งห้าม บริษทัฯ 
จะไม่จดทะเบียนใหเ้ป็นกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั
ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่าน
เวบ็ไซต์ของบริษทั (www.cmfrozen.com) และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 
2562 น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษทั  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากรรมการท่ีครบวาระตามแบบ Board skill matrix แลว้ 
พบวา่กรรมการ ท่ีครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผูมี้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบติัตามแบบตรวจสอบคุณสมบติั
ของบุคคลท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้สนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระของบริษทั อีกทั้งไดอุ้ทิศตนในการ
ท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทัมาอยา่งต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งมาก  จึงมีความเห็นควรเสนอใหก้รรมการท่ีครบ
วาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายประภาส พลพิพฒันพงศ ์2) ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กลบัเขา้เป็น

1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
2. ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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กรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  รายช่ือ และประวติัโดยยอ่ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ทั้ง 3 คน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

โดยคณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ พิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอช่ือกรรมการท่ีครบวาระ 3 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระ
หน่ึง คือ 1) นายประภาส  พลพิพฒันพงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้ งมติธรรม  น าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  เน่ืองจากผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 คน ลว้นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูมี้คุณสมบติัการเป็นกรรมการตามท่ีกฏหมายก าหนด มี
ความรู้ดา้นต่าง ๆ และความสามารถท่ีหลากหลายตรงตามท่ีบริษทัตอ้งการ  ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งไดท้ า
หนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระอยา่งเตม็ความสามารถ ใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  ผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ  เลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลตามล าดบัคือ 1) นายประภาส  พลพิพฒันพงศ์  2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 67 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

1. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์

เห็นดว้ย 251,480,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 37,663 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 67 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

2. ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

เห็นดว้ย 251,441,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 76,573 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 67 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม 

เห็นดว้ย 251,441,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 76,573 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระทีห้่า  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่
บริษทั บริษทัจึงควรจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่หนา้ท่ีความรับผิดชอบใหก้บักรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 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 

นโยบายและวธีิการในการก าหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แลว้ เป็นค่าตอบแทนท่ีอยู่ในระดับเดียวกันกับ
อุตสาหกรรมเดียวกนั  มีความใกลเ้คียงกบัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงประกอบธุรกิจและมีขนาดใกลเ้คียงกนั และ
เป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของบริษัทประจ าปี 2561 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษัทท่ีจะก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งการ            

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 
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มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามท่ีประธาน
แถลง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 67 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

เห็นดว้ย 251,451,156 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 66,863 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระทีห่ก   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

                   ประธานแถลงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 
ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218 และ/หรือ 
2. น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4334   

เป็นผูส้อบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยผูส้อบบัญชีท่ีเสนอแต่งตั้ ง ไม่มี
ความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษทั จ านวนเงิน 865,000.- บาท (แปดแสนหก
หม่ืนหา้พนับาทถว้น)    

                     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัให้แต่งตั้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั โดยมี นายประดิษฐ  
รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0218 และ/หรือ น.ส. นงราม  เลาหอารีดิลก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4334 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทั และอนุมติัค่าตรวจสอบของบริษทั จ านวนเงิน 865,000.- บาท (แปดแสนหกหม่ืนห้าพนับาทถว้น)  
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี     
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 วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 67 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้ 

เห็นดว้ย 251,491,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 26,200 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระทีเ่จด็ พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

        ประธาน แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2562 ไดพิ้จารณาและมีมติเห็นควรใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี 

- จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.11 บาทต่อหุ้น ให้กบัผูถื้อหุ้น จ านวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 41,926,029.75 
บาท เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 8 
ตุลาคม 2561 ในอตัรา 0.10 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว
แลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 80,040,602.25 
บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 82.11 ของก าไรสุทธิ โดยจ่ายจากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ใน
อตัรา 0.21 บาทต่อหุน้  

- เงินปันผล ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10  

- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 
9 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

ตอบขอ้ซกัถาม 

นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูรั้บมอบฉนัทะ จากนายกิตติวฒัน์ สุจริตพงศ ์ถือหุน้ 48 หุน้ และนายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกุล ถือหุ้น 210 
หุน้ 

ถาม  การก าหนดวนั XD เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล ควรก าหนดภายหลงัจากมีมติผูถื้อหุน้แลว้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมตดัสินใจซ้ือหุน้เพ่ือรับเงินปันผล 

ตอบ  หลายปีก่อนบริษทัก าหนดวนั XD เพ่ือสิทธิในการเขา้ประชุม และรับเงินปันผล แยกออกจากกนั แต่มีเสียงสะทอ้น
จากผูถื้อหุน้วา่ไดรั้บเงินปันผลชา้ อยากใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลใหเ้ร็วข้ึน ต่อมาบริษทัจึงก าหนดวนั XD เพื่อสิทธิในการเขา้
ประชุม และรับเงินปันผล เป็นวนัเดียวกนั ท าใหส้ามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ร็วข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัขอน าขอ้เสนอแนะ
ไปพิจารณาเป็นการภายในวา่ควรปรับเปล่ียนการก าหนดวนั XD หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และมีมติ 
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มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธาน
แถลงทุกประการ   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 67 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้251,518,019 หุน้  

เห็นดว้ย 251,491,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 26,200 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระทีแ่ปด   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้าม ี) 

ไม่ปรากฏวา่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

ผูถื้อหุน้สอบถาม 

ถาม  ผลประกอบการของ บจก. ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย ท่ีบริษทัฯไปลงทุน 15% เป็นอยา่งไรบา้ง 

ตอบ  ช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา บริษทั ซิโน-ไทยฯ เช่าโรงงานเพ่ือท าการผลิต ต่อมาได้สร้างโรงงานใหม่ และได้ท าการยา้ย
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์มายงัโรงงานใหม่ คาดวา่ส้ินเดือนเมษายนจะแลว้เสร็จ และในเดือนพฤษภาคมจะเร่ิมท าการผลิต  ท่ีผ่าน
มาการผลิตท าไดไ้ม่เตม็ท่ีท าใหมี้ผลขาดทุนต่อเน่ือง แต่จากรายงานท่ีไดรั้บ ปีน้ีมีออเดอร์ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ี
ไดรั้บความนิยมมาก และเป็นสินคา้ Hi-end Snacks สามารถบริโภคได้ทุกวยั ทั้ งเด็ก ผูใ้หญ่ คนสูงอายุ รวมถึงผูป่้วย 
หลงัจากปีน้ีเป็นตน้ไป ผลประกอบการจะเร่ิมดีข้ึน 
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เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมา
เขา้ร่วมประชุม 

 
 
ปิดประชุมเม่ือเวลา 12.13 น. 

 
                                                                                    

   ลงช่ือ                 ลายเซ็น          
 
                                                                                                  (นายประยรู   พลพิพฒันพงศ)์ 
                                                                                                                     ประธานท่ีประชุม           
 

  
              ลายเซ็น 

 
                        (นายเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ)์ 
                                          เลขานุการบริษทั             
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-- 

รายนามและประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
เพ่ือประกอบการพจิารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 วาระที ่5 
พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

            
นายประยูร  พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการบริษทั) กรรมการผูมี้อ านาจ  
อาย ุ 86 ปี 
การศึกษา วชิาการบญัชี 
คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 
ประสบการณ์การท างาน ประธานกรรมการและกรรมการผูมี้อ  านาจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.

2531-ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                              
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมการ บจก.ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด ์ดราย – พ.ค. 2560 -ปัจจุบนั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /              
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมการบริหาร  7 / 7 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2531, 32 ปี 
การถือหุน้ในบริษทั ณ  31 ธ.ค. 2562 306,517 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 
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-- 

รายนามและประวตัิบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอสิระ 

 
นายอ านวย ยศสุข 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน) 

อาย ุ 83 ปี 
ท่ีอยู ่ อาคารพิริยพลู 539/4 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวทิยาลยัอริโซนา, สหรัฐอเมริกา                                                                                    

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 
ประสบการณ์การท างาน รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526), รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการ 

คลงั(2526-2528), รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย(์2528-2529),  ท่ีปรึกษานายก 
รัฐมนตรี(2531-2533), รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการต่างประเทศ(2533), กรรมการ                                                          
อิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บจก.พิริยพลู อินเตอร์เนชัน่แนล (2529-ปัจจุบนั)                                                                                   
นายกสภามหาวทิยาลยัแม่โจ ้(2542-ปัจจุบนั) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั /                         
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

การเขา้ประชุมกรรมการ ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั  6 / 6  คร้ัง                                                                                    
คณะกรรมการตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2 / 2  คร้ัง 
คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ วนัท่ี 12 มีนาคม 2536, 27 ปี 
การถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2562 667,920 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 
ขอ้มูลอ่ืน ๆ -ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา                                                                  

ในรอบ 2 ปี ท่ีผา่นมา 
-ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ   
  เงินเดือนประจ ากบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
-ไม่เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
-ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ 
  ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 
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-- 

นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทัฯก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

 ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.50 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นบั
รวมถึงหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย เขม้กวา่ขอ้ก าหนดของ กลต. ท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน ร้อยละ 1.0 

 เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 3 บริษทั เขม้กว่าขอ้ก าหนดของ กลต. ท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 5 
บริษทั 

 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจ
ควบคุมในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เขา้ไปถือหุ้นทั้งทางตรง
และทางออ้ม เกินกวา่ร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ หรือเป็นบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์ หรือ
ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจ
เป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระ
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในดา้นการเงิน และการบริหารงานในบริษทั บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 เป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั 
 สามารถดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทักบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือบริษทัอ่ืน

ซ่ึงมีผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 
 สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือตดัสินใจในประเด็นท่ีส าคญัของบริษทั 
 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผูน้ าและวิสัยทศัน์ท่ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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รายนามและประวตักิรรมการอสิระ 
เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคม์อบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

 

 

นายอ าพล รวยฟูพนัธ์ 
ประเภทของกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ   กรรมการตรวจสอบ   กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน   กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 51 ปี 
ท่ีอยู ่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 

 

 
ดร. ภูษติ  วงศ์หล่อสายชล 
ประเภทของกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระและประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
อาย ุ 49 ปี 
ท่ีอยู ่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
เขียนท่ี_______________________ 

วนัท่ี________เดือน  ____________      พ.ศ. 2563 
(1)    ขา้พเจา้_____________________________________สญัชาติ________________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี__________ถนน_____________________ต าบล / แขวง______________________ 
อ าเภอ / เขต_____________________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย_์______ 

      (2)    เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากดั ( มหาชน )   ( “บริษัท” )    
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม______________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________เสียง  ดงัน้ี 
                หุน้สามญั________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 
                        หุน้บุริมสิทธิ______________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง 

         (3)     ขอมอบฉนัทะให้ 
                            1.     ช่ือ______________________________อายุ_________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี________ 
                             ถนน________________________ต าบล / แขวง_________________________ 
                             อ าเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหสัไปรษณีย_์_____หรือ 
                             2.    ช่ือ______________________________อายุ_________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี________ 
                            ถนน________________________ต าบล / แขวง_________________________ 
                            อ าเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหสัไปรษณีย_์______หรือ 
                            3.     ช่ือ______________________________อายุ_________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี________ 
                            ถนน________________________ต าบล / แขวง_________________________ 
                            อ าเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหสัไปรษณีย_์________ 
       คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563   
ในวนัท่ี  4  สิงหาคม  2563   เวลา  10.00  น.  ณ โรงแรมตวนันา หอ้งประชุมศรีสุริยวงศ ์ชั้น 11 เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
(4)      ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
           วาระที ่2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 
                      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                      (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
            วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                            เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
            วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไร ประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
 วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี      
                                             การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                                                   เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
                                              การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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                                      4.1   นายประยูร   พลพพิฒันพงศ์                    
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
 

                                     4.2   นายอ านวย  ยศสุข 

                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
 

            วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 
                              (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง 
            วาระที ่7   พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                  เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
            วาระที ่8  พจิารณาอนุมตัแิก้ไข เพิม่เตมิ ข้อบังคบับริษัท 

                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
            วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
                            (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                            (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
 (5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี   ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูก    
     ตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้    หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน      หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ    
       พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง   หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด 
       ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ   ในหนงัสือมอบ  
      ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
                                                                                            ลงช่ือ_____________________ผูม้อบฉนัทะ 

            (                                                              ) 
                                                                          ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                        (                                                               ) 
ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                         (                                                              ) 
 ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

หมายเหตุ                                                                             (                                                              ) 
 1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน     
      หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได ้    ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ 
     มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ                                          
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากดั  ( มหาชน ) 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  ในวนัท่ี  4 สิงหาคม  2563  เวลา  10.00 น.  ณ โรงแรมตวนันา หอ้งประชุมศรีสุริยวงศ ์ชั้น 11 เลขท่ี 80         
ถนนสุรวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
                                                                            ___________________________ 
                 
                วาระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

                                      (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                      (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                                                   เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง   
                วาระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

                                       (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                          (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                         เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                วาระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

                          (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                   (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
          วาระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

               (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                    (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
                วาระที_่______เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ  ( ต่อ ) 

                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________  

                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 

                                                                                                                                                                                      

 
 

 



 

33 
 

เอกสารแนบ 6 

 

 

 

 

เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ วธีิปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน 
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทั

จึงก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบติั ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อ
หุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นสมควร 

เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 

(ก) แสดงบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้  
(ข) กรณีมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบ

ฉนัทะ และแสดงบตัรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ   

1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางของผู ้

มอบฉันทะ และแสดงบตัรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง กรณีผูรั้บมอบฉันทะ 
เป็นชาวต่างประเทศ 

2. กรณีเป็นนิตบุิคคล 

2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และบตัร 
ประจ าตวัของผูมี้อ  านาจท่ีเขา้ร่วมประชุม  

(ข) กรณีมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
และส าเนาบัตรประจ าตวัของผูมี้อ านาจลงนาม และแสดงบัตรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉันทะ หรือ
หนงัสือเดินทาง กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ เป็นชาวต่างประเทศ 

2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล และหนงัสือเดินทางของผูมี้อ  านาจท่ีเขา้ร่วมประชุม 
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(ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดงส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาหนังสือเดินทาง
ของผูมี้อ านาจลงนาม  และแสดงบตัรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ เป็นชาวต่างประเทศ  

บัตรประจ าตวั หมายถึง บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ 

การมอบฉันทะ ส าเนาเอกสารตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 

วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบ 5) ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
ก าหนด ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้โดยด าเนินการดงัน้ี 

1) มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ ท่ีเป็น
อิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึง (เอกสารแนบ 4) 

2) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ี ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและ
มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัจดัอากรแสตมป์ ไว ้ณ จุดลงทะเบียน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

3) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบไปทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซอง
ถึง เลขานุการบริษทั 
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
ภายในวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงจะถือหุ้นของบริษทัจ านวนเท่าใด ผูถื้อหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น โดยมอบ
ฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งมีเอกสารค าสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม
มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น
เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษ์ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลงนาม
รับรองโดยผูมี้อ  านาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
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การลงทะเบียน บริษทัจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงหรือตั้งแต่เวลา 8.00-10.00 น.  

การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้ น ให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 

 ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้
ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้ น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นในท่ี
ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบ
ฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด หา้มมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ี
ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวก็ได ้

ข้อบังคบับริษัทฯ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การจดัประชุมและองค์ประชุม 

ข้อ 33.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นรวมกนันับ
จ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 
ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ
โดยระบุเหตุผลและวตัถุประสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวโ้ดยชดัเจน ขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ร้องขอ คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 1 
เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ 
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนผูถื้อ



 

36 
 

เอกสารแนบ 6 

 

 

 

 

หุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือส านกังาน
สาขา หรือจังหวดัใกล้เคียงกับท่ีตั้ งของส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา หรือจังหวดัอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

ข้อ 34. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็น
องคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกประชุมเพราะ
ผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 36.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้น
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
ก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้
ประชุม 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 
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2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมด หรือ

บางส่วนท่ีส าคญั  การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั  การรวม
กิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

3. การเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 16. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน  

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหป้ระธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจับ
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ข้อ 21. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และ
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในการประชุมนั้น 
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แผนทีส่ถานที่ประชุม 

โรงแรมตวนันา ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 11 
เลขที ่80 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 02-236-0361 
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แบบสอบถามส าหรับการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ขอความร่วมมือท่านใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 
ช่ือ – สกุล……………………………………………..........หมายเลขโทรศพัท.์............................................ 
 
1. ท่านมีไข ้≥ 37.5 องศาเซลเซียส          ใช่         ไม่ใช่ 

2. ท่านมีอาการดงัต่อไปน้ีหรือไม่   

 2.1 ไอ / เจบ็คอ          ใช่         ไม่ใช่ 

 2.2 มีน ้ามูก          ใช่         ไม่ใช่ 

 2.3 ไม่ไดก้ล่ิน          ใช่         ไม่ใช่ 

 2.4 หายใจเหน่ือยหอบ          ใช่         ไม่ใช่ 

 2.5 ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ          ใช่         ไม่ใช่ 

3. ในช่วงเวลา 14 วนั ท่านมีประวติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีหรือไม่   

 3.1 เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของ

โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

         ใช่         ไม่ใช่ 

 3.2 สัมผสัหรือใกลชิ้ดกบัผูป่้วยยนืยนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019          ใช่         ไม่ใช่ 

 3.3 ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว สถานท่ีแออดั หรือ 

ติดต่อกบัคนจ านวนมาก 

         ใช่         ไม่ใช่ 

 
       
 
      ลายเซ็น......................................................................... 


