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วนัท่ี 29 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ 

 

ตำมท่ีบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี  

2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหเ้รียกประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวนั

พุธท่ี 28 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. โดยจะจดั กำรประชุมผูถื้อหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภำยใตข้อ้บงัคบัของ

บริษทัฯ พระรำชก ำหนดวำ่ดว้ยกำรประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมำยและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 ประชุมเม่ือ

วนัท่ี 4 สิงหำคม 2563 แลว้เสร็จภำยใน 14 วนันับแต่วนัประชุม โดยได้ส่งให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเวบ็ไซต์ 

www.cmfrozen.com ของบริษทัแลว้ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ซ่ึงคณะกรรมกำรเห็นวำ่ไดมี้กำรบนัทึกรำยงำนไวอ้ยำ่งถูกตอ้งให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง และบริษทัไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำรประชุมพร้อมกบัหนังสือนัดประชุมและ

เอกสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 

29 มีนำคม 2564 โดยมีรำยละเอียดส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 (ตำมเอกสำร

แนบ 1) 

วำระท่ี 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2563 

วตัถุประสงค์และเหตุผล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2563 ปรำกฏในรำยงำน 

ประจ ำปี 2563 (QR CODE) ท่ีไดจ้ดัส่งมำพร้อมกบัเอกสำรน้ี   

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นพิจำรณำรับทรำบผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2563 
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วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน

จ ำกดั ท่ีก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชี และจดัใหมี้กำรตรวจสอบ

จำกผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร

บริษทั โดยผูส้อบบญัชีแห่งส ำนักงำน เอเอสที มำสเตอร์ ไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขต่องบ

กำรเงินดงักล่ำว ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2563 ท่ีผำ่นมำ มีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำร งบกำรเงิน หน่วย 
สินทรัพย ์ 1,517,643,727 บำท 
หน้ีสิน 146,606,476 บำท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,371,037,251 บำท 
อตัรำส่วนหน้ีสิน ต่อ ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.11 : 1 เท่ำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,096,527,326 บำท 
ก ำไรส ำหรับปี 1,148,308 บำท 
ก ำไรสุทธิ ต่อ ยอดขำย 0.10 % 
ก ำไรต่อหุน้ 0.003 บำท ต่อ หุน้ 

วำระท่ี 4 พิจำรณำและอนุมติักำรงดจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัมีนโยบำยท่ีจะจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ   

เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงกำรจะขยำยกำรลงทุน ก็จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลตำมควำมเหมำะสมทำง

กำรเงิน ในปี 2563 งบกำรเงินของบริษทั มีก ำไรส ำหรับปี จ ำนวน 1.15 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดกำร

จ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผำ่นมำ ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 หน่วย 
ก ำไรส ำหรับปี 160,406,185 97,481,607 34,764,802 บำท 
จ ำนวนหุน้ 381,145,725 381,145,725 381,145,725 หุน้ 
ก ำไรต่อหุน้ 0.42 0.26 0.09 บำท ต่อ หุน้ 
เงินปันผล 0.34 0.21 0.06 บำท ต่อ หุน้ 
เงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน 129,589,546 80,040,602.25 22,868,743.50 บำท 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล 80.79 82.11 65.78 % 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรงด

จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2563 เน่ืองจำกบริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม โดยท่ี

บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ำรองไวเ้ป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 38,115,000 บำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 10.00 ของทุนจด

ทะเบียน ซ่ึงเป็นจ ำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัในปัจจุบนัแลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไม่

ตอ้งจดัสรรเงินก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ส ำหรับรอบปี บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพ่ิมเติมอีก 

วำระท่ี 5 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ก ำหนดใหก้ำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกคร้ัง 

ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำม ซ่ึงในปี 2564  มีกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระทั้งส้ิน 

3 ท่ำน ดงัน้ี 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง อำ้งถึงเอกสำรแนบ 
1 นำยองักรู พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  เอกสำรแนบ 2 
2 นำยหลำน มู่ ชิว กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร เอกสำรแนบ 2 
3 นำยอ ำพล รวยฟพูนัธ์ กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ เอกสำรแนบ 2 

 

บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคล เพ่ือรับกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็น

กรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ ตั้ งแต่ว ันท่ี 2 ตุลำคม 2563 ส้ินสุดวันท่ี 30 ธันวำคม 2563 โดยมีกำร

ประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนเวบ็ไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นส่วน

นอ้ยรำยใดเสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบริษทั โดยไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดห้ำรือกนัรวมทั้ง

พิจำรณำคุณสมบติัเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ กล่ำวคือ ตอ้งเป็นบุคคลตำมขอ้ก ำหนดของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และแบบ Board 

Skill Matrix ท่ีบริษทัก ำหนดเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆ มีภำวะเป็นผูน้ ำ มีวิสัยทศัน์

กวำ้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติักำรท ำงำนไม่ด่ำงพร้อย มีควำมสำมำรถในกำรแสดง

ควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ มีพ้ืนฐำนและควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ ท่ีประชุมคณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไดพิ้จำรณำอยำ่งละเอียดถ่ีถว้นแลว้ มีมติเสนอกรรมกำรท่ีครบวำระเดิม 

3 ท่ำน เป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึง คือ 1)  นำยองักูร พลพิพฒันพงศ์  2) นำยหลำน มู่ ชิว และ 3) นำยอ ำ

พล รวยฟูพนัธ์ โดยผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือทั้ง 3 ท่ำน ต่ำงก็มีคุณสมบติัดงักล่ำวขำ้งตน้ครบถว้น และผูถู้ก

เสนอช่ือท่ีเป็นกรรมกำรเดิมท่ีครบวำระ ได้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรและ

อนุกรรมกำรไดเ้ป็นอยำ่งดีตลอดมำ คณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำร
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สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง

กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบวำระ ประกอบดว้ย1)  นำยองักรู พลพิพฒันพงศ ์ 2) นำยหลำน มู่ ชิว และ 

3) นำยอ ำพล รวยฟูพนัธ์ เป็นกรรมกำรของบริษทั ทั้ งน้ี ประวติัของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเป็น

กรรมกำรและ นิยำมกรรมกำรอิสระปรำกฎตำมเอกสำรท่ีแนบมำดว้ย  (ตำมเอกสำรแนบ 2) 

วำระท่ี 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ซ่ึงก ำหนดใหก้รรมกำรไดรั้บค่ำตอบแทนตำม

จ ำนวนท่ีท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นก ำหนด โดยท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ได้มีมติก ำหนด

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี 2563 ไวด้งัน้ี 

- ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั 8 คน ๆ ละ 400,000 บำท ต่อ ปี 
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 บำท ต่อ เดือน 
 กรรมกำรตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ 20,000 บำท ต่อ เดือน 

- ค่ำตอบแทนอ่ีน – ไม่มี 

องค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำร  บริษัทมีค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำรบริษัท และ

ค่ำตอบแทนรำยเดือนตำมปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  บริษทัไม่มีค่ำตอบแทนอ่ืน 

เช่น ค่ำเบ้ียประชุม โบนสั ค่ำเบ้ียประกนัชีวติ รถประจ ำต ำแหน่ง และอ่ืน ๆ แก่คณะกรรมกำรบริษทั และ

คณะอนุกรรมกำรอ่ืนทุกคณะ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติก ำหนด

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ส ำหรับกรรมกำร 8 ท่ำน ๆ ละ 400,000 บำทต่อปี  และค่ำตอบแทน

กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน รวม 80,000 บำทต่อเดือน  ค่ำตอบแทนดงักล่ำวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูล

อำ้งอิงต่ำง ๆ แลว้ และเป็นค่ำตอบแทนอตัรำเดียวกบัค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2563 และเป็นค่ำตอบแทนท่ี

อยูใ่นเกณฑเ์หมำะสมท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งกำร 

รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 หน่วย 
1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร ท่ำนละ 400,000 400,000 บำท ต่อ ปี 

ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 40,000 บำท ต่อ เดือน 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 2 ท่ำน ๆ ละ 20,000 20,000 บำท ต่อ เดือน 
ค่ำตอบแทนคณะอนุกรรมกำรอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 

2) ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ไม่มี ไม่มี - 
3) ค่ำตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 
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นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรเสนอค่ำตอบแทน  บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 

คณะอนุกรรมกำร ท่ีเหมะสมตำมปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอุตสำหกรรมประเภท

เดียวกนั หรือรำยงำนขอ้มูลค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย หรือ

เท่ำกบัค่ำตอบแทนในปีท่ีผำ่นมำ และเป็นค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัปริมำณงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรท่ีบริษทัตอ้งกำร เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัเป็นประจ ำทุกปี และเป็น

ค่ำตอบแทนท่ีอยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีของกรรมกำรท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป

ตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

วำระท่ี 7 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อขออนุมติั

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2564 โดยเสนอผูส้อบบญัชี 5 รำย คือ 1) นำยประดิษฐ  

รอดลอยทุกข ์2) นำงสำวนงรำม  เลำหอำรีดิลก 3) นำงพรทิพย ์เลิศทะนงศกัด์ิ 4) นำงสำวสุนนัทำ ค ำสุข 

และ 5) นำงสำวชมำภรณ์ รอดลอยทุกข ์แห่งส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ ทั้งน้ี เพ่ือส ำรองเผื่อรำยใดรำย

หน่ึงไม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบบญัชีได ้

ผูส้อบบญัชีของส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ เป็นผูส้อบบญัชีเดิมของบริษทั และบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกมี

มำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีไดเ้ป็นอยำ่งดีตลอดมำ 

เม่ือไดพิ้จำรณำเปรียบเทียบกบัปริมำณงำน และอตัรำค่ำสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบั

เดียวกนัแลว้เห็นวำ่ ส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ มีค่ำสอบบญัชีท่ีมีควำมเหมำะสม 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดยเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีผูถื้อหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีบริษทั และ

ก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2564 ดงัน้ี 

1) นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 0218 

2) น.ส.นงรำม  เลำหอำรีดิลก ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4334 

3) นำงพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 7633 

4) นำงสำวสุนนัทำ ค ำสุข  ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 8207  

5) น.ส.ชมำภรณ์ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 9211   

ในนำมบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน

ของบริษทั ประจ ำปี 2564 และอนุมติัค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 เป็นเงิน 900,000 บำท 
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รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 

ค่ำสอบบญัชี 900,000 บำท 900,000 บำท 

ค่ำบริกำรอ่ืน ไม่มี ไม่มี 

ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ 

1. ผูส้อบบญัชีแห่งส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ ไม่มีควำมสัมพนัธ์ใด ๆ กบับริษทั ทั้งทำงตรง และ

ทำงออ้ม 

 ไม่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 ไม่เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของบริษทั  

 ผูส้อบบญัชีแห่งส ำนักงำน เอเอสที มำสเตอร์ เคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของ บจก. อะกรีฟู้ด 

โพรเซสซ่ิง (บริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนยกเลิกและช ำระบญัชีแลว้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2559) 

2. นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมำเป็นเวลำ 2 ปี คือ ปี 2558-2559 และ 

น.ส. นงรำม เลำหอำรีดิลก เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมำเป็นเวลำ 3 ปี คือ ปี 2560-2562 

น.ส. ชมำภรณ์ รอดลอยทุกข ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมำเป็นเวลำ 1 ปี คือปี 2563 

วำระท่ี 8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้โปรดเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ตำมวนั และเวลำท่ีระบุไวข้ำ้งตน้  

โดยจะจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่ำนั้น ภำยใตข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ พระ

รำชก ำหนดวำ่ดว้ยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมำยและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัฯ จะ

เปิดใหล้งทะเบียนส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเขำ้ร่วมกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 – 27 เมษำยน 2564 บริษทัฯ ขอควำมร่วมมือผูถื้อหุ้น และ/หรือ หรือผูรั้บ

มอบฉันทะ กรุณำศึกษำเง่ือนไข และวิธีกำรลงทะเบียน และจดัเตรียมเอกสำรยืนยนัตวัตน ตลอดจนศึกษำวิธีกำรออกเสียง

ลงคะแนนและขั้นตอนกำรเขำ้ประชุม ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 6 

ในกรณีท่ีมีกำรมอบฉันทะ ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะจดัส่งเอกสำรยืนยนัตวัตน พร้อมกับ

หนังสือมอบฉันทะดังรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5 มำท่ีเลขำนุกำรบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือ

ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั 149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 ภำยในวนัท่ี 

19 เมษำยน 2564 เม่ือบริษทัฯ ไดต้รวจสอบรำยช่ือผูถื้อหุ้นตำมรำยช่ือ ณ วันก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น เพื่อเขำ้ร่วมประชุม

สำมญัผูถื้อหุ้น (Record Date) แลว้บริษทัฯ จะส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผำ่น (Password ) ไปยงัอีเมลท่ี์ผูถื้อหุน้ และ/

หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดส่้งมำแจง้บริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และ/หรือผูม้อบฉันทะลงช่ือเขำ้ใชร้ะบบกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อไป 

 

mailto:cg@cmfrozen.com
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ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นสำมำรถพิจำรณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้เข้ำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนได ้โดยรำยละเอียดของกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 4  โดยผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งหนงัสือมอบ

ฉันทะฉบบัลงนำม พร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำท และเอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำร

แนบ 5 มำท่ีเลขำนุกำรบริษทั E-mail: cg@cmfrozen.com หรือส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั 149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนน

สุรวงค ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 ภำยในวนัท่ี 19 เมษำยน 2564  

  

 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

            (นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

   ประธำนกรรมกำร                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 

1. รำยงำนประจ ำปี 2563 (QR CODE) 
 

รายการเอกสารแนบ 

เอกสำรแนบ 1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 

เอกสำรแนบ 2 รำยนำมและประวติักรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง 

เอกสำรแนบ 3 นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ  

เอกสำรแนบ 4 รำยนำมและประวติักรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 

เอกสำรแนบ 5 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

เอกสำรแนบ 6 เง่ือนไข  หลกัเกณฑ ์ วิธีปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม  และขอ้บงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผู ้
ถือหุน้ 

เอกสำรแนบ 7 กำรใชร้หสัคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2563 

หมายเหต ุ

1) ผู ้ถือหุ้นสำมำรถเ รียกดูหนังสือเ ชิญประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้ น  และเอกสำรประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท 

www.cmfrozen.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ ขอ้ 7.1 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 29 มีนำคม 2564 ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุ้น

อยำ่งนอ้ย 30 วนั 

2) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ท่ีใชใ้นกรณีผูถื้อหุ้นต่ำงประเทศ  ซ่ึงแต่งตั้งผูดู้แลและเก็บรักษำหลกัทรัพย ์หรือผูรั้บฝำก

หลกัทรัพย ์(Custodian) ในประเทศไทย สำมำรถดำวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซต:์ www.cmfrozen.com ภำยใตห้มวดนกัลงทุน

สมัพนัธ์ 

3) ผูถื้อหุน้สำมำรถน ำส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมีกำรมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระและค ำถำมล่วงหนำ้ไดท่ี้ 
เลขำนุกำรบริษทั 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)  

149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

Email: cg@cmfrozen.com 

4) ผูถื้อหุ้นท่ำนใดตอ้งกำรรำยงำนประจ ำปี 2563  เป็นรูปเล่ม โปรดติดต่อ นำยเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์นกัลงทุนสัมพนัธ์   
โทร. 02-634-0061-4 หรือแจง้ควำมประสงคไ์ปท่ี E-Mail: tewinr@cmfrozen.com 

mailto:cg@cmfrozen.com
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่  ประชุมเม่ือวนัองัคำรท่ี 4 สิงหำคม 2563 เร่ิมประชุม เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 

โรงแรมตวนันำ  เลขท่ี 80  ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นำยประยูร พลพิพฒันพงศ์ ประธำนกรรมกำรบริษทั เป็นประธำนในท่ีประชุม กล่ำวเปิดประชุมและ

มอบหมำยให้นำยกรกิจ กอ้งไพบูลยผ์ล เป็นผูด้  ำเนินกำรประชุม โดยแถลงว่ำ วนัน้ีมีผูถื้อหุ้นทั้งท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง และท่ีมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะมำเขำ้ร่วมประชุมแทน รวมจ ำนวน 42 คน นบัจ ำนวนหุน้ได ้250,287,421 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 65.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและช ำระค่ำหุน้แลว้ จ ำนวน 381,145,725 หุน้ ซ่ึงเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 

ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวำ่ 127,048,575 หุน้ และมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมำประชุมไม่นอ้ย

กวำ่ 25 คน ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34 จึงครบเป็นองคป์ระชุม ในระหวำ่งกำรประชุม มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 

มำร่วมประชุม เพ่ิมอีก จ ำนวน 6 คน นบัจ ำนวนหุน้ได ้11,720 หุ้น รวมเป็น ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ มำร่วมประชุม 48 

คน นบัจ ำนวนหุน้ได ้250,299,123 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและช ำระค่ำหุน้แลว้ทั้งหมดของ

บริษทัฯ 

วาระการประชุม  ก่อนด ำเนินกำรประชุมตำมวำระ  ผูด้  ำเนินกำรประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

วนันีม้กีรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม  7  คน จากจ านวน 8 คน คดิเป็น 87.50% คือ  

1. นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์       ประธำนกรรมกำรบริษทั 
2. นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์    ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
3. นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์         กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 
4. นำยอ ำนวย  ยศสุข                      กรรมกำรอิสระ  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และประธำนคณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
5. นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์                 กรรมกำรอิสระ  
6. ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสำยชล            กรรมกำรอิสระ  และประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
7. น.ส. ชุติมำ ตั้งมติธรรม      กรรมกำรอิสระ 
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ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีท ำหนำ้ท่ีในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. น.ส. ชมำภรณ์ รอดลอยทุกข ์       บริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั - ผูต้รวจสอบบญัชี 
2. คุณศิริมำ ณ นคร          ตวัแทนจำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย - ผูส้งัเกตกำรณ์ 
3. นำยเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์        ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรบญัชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษทั 
4. นำยธนะเมศฐ ์สุทธำ                     ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
5. นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์         ท่ีปรึกษำกฎหมำย 

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตำมกฎหมำยของประเทศไทยเพ่ือต่อตำ้นกำรทุจริต

และคอร์รัปชัน่ มีควำมโปร่งใส ยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตำมหลกับรรษทัภิบำลและ

จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่สนบัสนุนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ในฐำนะเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรแนว

ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต (CAC) ได้ให้กำรรับรองบริษัท เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต โดยมีระยะเวลำกำรรับรอง 3 ปี และบริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองใหเ้ป็นสมำชิกฯ ต่อเน่ือง

เป็นสมยัท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562   

ในปี 2562 ผูต้รวจสอบภำยในได้ท ำกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น

ประจ ำปี และไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั โดยไม่พบกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

กำรลงคะแนนและนบัคะแนน  

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ หลงัจำกลงทะเบียนเขำ้ประชุมแลว้ ทุกท่ำนจะไดรั้บบตัรลงคะแนนตำมจ ำนวนวำระ

กำรประชุม ในแต่ละวำระจะมีช่องใหท้ ำกำรลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ท่ีประชุมจะท ำกำร

ลงคะแนนทีละวำระโดยไม่มีกำรสลบัวำระกำรประชุม ในส่วนของวำระกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำร บริษทัเปิด

โอกำสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล เม่ือท ำกำรลงคะแนนในแต่ละวำระแลว้ จะท ำกำรเก็บ

บตัรลงคะแนนเฉพำะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรนบัคะแนน ส่วนบตัรลงคะแนนท่ีเห็น

ดว้ยทั้งหมด  จะเก็บเม่ือเก็บบตัรท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงแลว้เสร็จ  

กำรประชุมน้ีใชโ้ปรแกรม และระบบบำร์โคด๊ช่วยในกำรลงทะเบียนและนบัคะแนน ผลกำรนบัคะแนนในแต่ละ

วำระ จะปรำกฏคะแนนท่ีจอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทรำบผลของกำรนบัคะแนน หำกผูถื้อ

หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเห็นวำ่ผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง ก็สำมำรถท ำกำรตรวจสอบไดใ้นทนัที และผูด้  ำเนินกำรประชุมกล่ำว

เชิญผูถื้อหุ้นท่ีอำสำจะเขำ้ร่วมเป็นผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนเสียง แต่ไม่ปรำกฏวำ่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดอำสำเป็นผูต้รวจสอบ

กำรนบัคะแนนเสียงดงักล่ำว บริษทัจึงไดเ้ชิญให ้น.ส. ชมำภรณ์ รอดลอยทุกข ์ ตวัแทนจำกบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั ผู ้

ตรวจสอบบญัชี ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงของกำรประชุม 
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กำรลงมติ     

หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง กำรลงมติในวำระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นท่ีมำ

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงช้ีขำด วำระท่ี 2 เป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรออกเสียงลงคะแนน วำระท่ี 6 กำรอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร และ

กรรมกำรตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมำประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน และวำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่

สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระทีห่นึ่ง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ประธำนขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 
2562 ตำมท่ีไดส่้งส ำเนำใหผู้ถื้อหุน้แลว้  และขอใหท่ี้ประชุมมีมติ 

ก่อนกำรลงมติ มีค  ำถำมจำกนำยโกศล คนัธวร ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมดว้ยตนเองสอบถำมวำ่ 

1. ผลกระทบจำกโรคระบำด COVID-19 ต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัมีมำกนอ้ยเพียงใด 
2. ปีน้ีสภำพอำกำศของพ้ืนท่ีเพำะปลูกแหง้แลง้กวำ่ปีท่ีแลว้หรือไม่ อยำ่งไร 
3. ควำมคำดหวงัจำกรำยไดจ้ำกงำนโอลิมปิกฤดูร้อนในปีหนำ้เป็นอยำ่งไร 

นำยองักูร พลพิพฒันพงศ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดต้อบค ำถำมขอ้ 1 เร่ืองผลกระทบจำกโรคระบำด COVID-19 ต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัว่ำ เม่ือพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2563 พบว่ำมีรำยไดจ้ำกกำรขำยเพ่ิมข้ึน
มำกกวำ่ไตรมำสเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เน่ืองจำกลูกคำ้ตอ้งกำรสั่งสินคำ้เพ่ือกกัตุนจำกควำมต่ืนตระหนก ทั้งในประเทศญ่ีปุ่น
และสหรัฐอเมริกำ โดยผลกระทบจะเกิดข้ึนทั้งในตลำดคำ้ปลีก คือกำรจ ำหน่ำยตำมซูเปอร์มำร์เก็ตซ้ือไปเพ่ือบริโภคท่ีบำ้น 
จะไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวำ่ ตลำดคำ้ส่งท่ีซ้ือสินคำ้เพ่ือไปจ ำหน่ำยในร้ำนอำหำร หรือโรงแรม ท่ีกิจกรรมทำงธุรกิจตอ้งหยดุ
ชัว่ครำวจำกมำตรกำรปิดเมือง ในไตรมำสท่ี 2 ปีน้ี สถำนกำรณ์ยงัคงผนัผวนอยู ่เช่นเดียวกบัไตรมำสท่ี 3 และ 4 ซ่ึงยงัคงมี
ควำมไม่แน่นอนจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดอยู ่

นำยประภำส พลพิพฒันพงศ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไดต้อบค ำถำมขอ้ท่ี 2 เก่ียวกบัสภำพอำกำศของพ้ืนท่ี
เพำะปลูกในปีน้ีว่ำ สภำพภูมิอำกำศยงัคงมีควำมแห้งแลง้จนถึงเดือนเมษำยน และเร่ิมมีฝนตกในเดือนพฤษภำคม พืชท่ี
เพำะปลูกในรุ่นแรก คงไดรั้บผลกระทบบำ้ง อยำ่งไรก็ตำม พืชท่ีบริษทัเพำะปลูกในช่วงน้ี เป็นพืชท่ีปลูกบนท่ีสูง จึงไม่ค่อย
ไดรั้บผลกระทบเพรำะคำดวำ่จะไดรั้บน ้ ำฝนเพียงพอ บริษทัไดมี้กำรท ำสัญญำซ้ือขำยกบัลูกคำ้เป็นรำยปี จึงท ำใหต้อ้งมีกำร
เก็บปริมำณสินคำ้คงคลงัไว ้ผลกระทบจึงยงัไม่มี 

นำยองักูร พลพิพฒันพงศ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดต้อบค ำถำมขอ้ 3 เร่ืองควำมคำดหวงัรำยไดจ้ำกงำนโอลิมปิดฤดู
ร้อนท่ีญ่ีปุ่นวำ่ ยงัคำดกำรณ์ไดค้่อนขำ้งยำก เพรำะสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยงัไม่ส้ินสุด จึงยงัมีควำมไม่แน่นอนในกำรจดั
งำน ซ่ึงบริษทัจะติดตำมสถำนกำรณ์อยำ่งใกลชิ้ดต่อไป  
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มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้คนใดซกัถำม หรือขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 
2562 และมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วำระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 46 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้250,299,121 หุน้  

เห็นดว้ย 250,299,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระทีส่อง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 

นำยองักรู พลพิพฒันพงศ ์กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดแ้ถลงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในปี 2562 มีผลกำรด ำเนินงำน 
ดงัน้ี 

ภำวะเศรษฐกิจของประเทคคู่คำ้ 

ญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศคู่คำ้หลกัของบริษทั ในปี 2562 ช่วงคร่ึงปีแรกญ่ีปุ่นมีกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจในภำวะชะลอ
ตวั จำกควำมกงัวลในผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งจีนกบัสหรัฐอเมริกำ โดยในเดือนตุลำคมญ่ีปุ่นมีกำร
ข้ึนภำษี National Income Tax จำก 8% เป็น 10% ส่งผลใหมี้ปริมำณกำรบริโภคสูงข้ึนในช่วงปลำยไตรมำส 3 และ
ลดลงอยำ่งมำกในช่วงเวลำต่อมำประมำณ 11% นอกจำกน้ี ญ่ีปุ่นมีกำรลงนำมในขอ้ตกลงพิเศษทำงกำรคำ้ในช่วง 
2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ ทั้งกบัสหรัฐอเมริกำ ยโุรป และนิวซีแลนด์ ส่งผลให้มีสินคำ้กำรเกษตรบำงรำยกำรท่ีส่งออกจำก
ประเทศเหล่ำน้ี ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีน ำเขำ้ท่ีญ่ีปุ่น กำรแข่งขนัดำ้นรำคำจึงสูงข้ึน  

ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 

บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกำรส่งออกเป็นหลกั และรับรู้รำยไดเ้ป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 ค่ำเงินบำทต่อ
เหรียญสหรัฐฯมีควำมผนัผวนและมีแนวโนม้ท่ีจะแข็งค่ำข้ึนประมำณ 4% และแข็งค่ำมำกท่ีสุดในภูมิภำค ท ำให้
เป็นปัจจยักดดนัผลประกอบกำรท่ีลดลงของบริษทัฯ  

สภำพภูมิอำกำศและปริมำณวตัถุดิบ 

ส ำหรับสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย เน่ืองจำกสินคำ้ของบริษทัฯเป็นสินคำ้ทำงกำรเกษตร สภำพภูมิอำกำศจึง
เป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำน บริษทัฯ ไดพ้ยำยำมบริหำรจดักำรกำรเพำะปลูกแบ่งเป็นหลำยรุ่น เพ่ือกระจำย
ควำมเส่ียง และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมยืดหยุน่ในกำรปรับลดหรือเพ่ิมปริมำณผลผลิตใหเ้หมำะสม ในปีท่ีผ่ำนมำ
สภำพภูมิอำกำศถือวำ่ยงัคงแลง้ และส่งผลต่อเน่ืองมำถึงตน้ปีน้ี โดยปริมำณฝนเฉล่ียนอ้ยกวำ่ปีก่อน อยำ่งไรก็ตำม 
กำรท่ีบริษทัฯมีปริมำณสินคำ้คงคลงัจำกสินคำ้กำรเกษตรท่ีเพำะปลูกในสภำพอำกำศท่ีดีในปี 2561 ท ำให้บริษทัมี
ปริมำณสินคำ้เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ในช่วงท่ีเกิดภยัแลง้ในปีท่ีผำ่นมำ 



 

13 
 

เอกสำรแนบ 1 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อรำยได้ของบริษทัฯ ได้แก่ รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศในปี 2562 ลดลงจำกปี 2561 จำก
ประมำณ 39 ลำ้นเหรียญ เหลือ 35.4 ลำ้นเหรียญ เน่ืองจำกปริมำณขำยท่ีลดลงและรำคำขำยท่ีปรับลดเน่ืองจำก
ภำวะกำรณ์แข่งขนัท่ีสูงข้ึน รวมถึงอตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ียท่ีแขง็คำ่ จำก 32.31 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐในปี 2561 เป็น 
31.05 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐในปี 2562 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯมีควำมพยำยำมท่ีจะลดกำรพ่ึงพิงกำรขำย
ต่ำงประเทศโดยกำรขำยสินคำ้ในประเทศมำกข้ึน ท ำให้รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ในประเทศสูงข้ึน จำก 27 ลำ้น
บำท เป็น 71 ลำ้นบำท ส่งผลให้รำยไดร้วมในปี 2562 บริษทัฯ มีรำยได ้1,163 ลำ้นบำท ลดลง 8.08% จำกรำยได้
รวม 1,266 ลำ้นในปี 2561 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกำรลดลงของยอดขำยก็คือปริมำณขำยท่ีลดลง รำคำท่ีปรับลดลง
จำกกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึน และอตัรำแลกเปล่ียนท่ีแข็งค่ำข้ึน ส่งผลให้ก ำไรสุทธิลดลงจำก 97 ลำ้นบำท ในปี 2561 
เหลือ 35 ลำ้นบำท ในปี 2562 คิดเป็นลดลงร้อยละ 64.34  ก ำไรต่อหุ้นลดลงจำก 0.26 บำท/หุ้น ในปี 2561 เหลือ 
0.09 บำท/หุ้น ในปี 2562 ในขณะท่ีทรัพยสิ์นรวมของบริษทัในปี 2562 ลดลงเล็กนอ้ยเหลือ 1,549 ลำ้นบำท จำก 
1,559 ลำ้นบำท ซ่ึงไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัใด 

ยอดขำยแบ่งตำมไตรมำสไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั โดยยอดขำยส่วนใหญ่ ร้อยละ 26-28 จะอยูใ่นช่วง
ไตรมำส 2 และ ไตรมำส 3 ส ำหรับกำรแบ่งขำยตำมภูมิภำค บริษทัฯมีกำรส่งออก ร้อยละ 94 ซ่ึงส่วนใหญ่ร้อยละ 
91 ส่งไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ท่ีเหลือร้อยละ 3 จะเป็นตลำดในแถบยโุรป อเมริกำ และตะวนัออกกลำง และอีกร้อยละ 
6 เป็นกำรขำยตลำดในประเทศซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 2 ในปี 2561   

สินทรัพยร์วม ลดลงเลก็นอ้ย ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั โดยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์มีจ ำนวนเพ่ิมข้ึน 
จำก 379 ลำ้นบำท เป็น 425 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรลงทุนในเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรผลิต และลดกำรใช้แรงงำน สินคำ้คงคลงัในปี 2561 มีสภำพอำกำศท่ีดี ท ำให้ผลผลิตเก็บเก่ียวได้มำก 
ในขณะท่ีปี 2562 สภำพภูมิอำกำศแลง้ จึงเป็นกำรน ำสินคำ้คงคลงัมำจ ำหน่ำยในช่วงเวลำท่ีกำรเพำะปลูกเป็นไปได้
ล ำบำก ท ำใหสิ้นคำ้คงคลงัลดลงจำก 613 ลำ้นบำทเหลือ 500 ลำ้นบำท รำยกำรเงินสดและเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมข้ึน
จำกจำก 312 ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 372 ลำ้นบำท ในปี 2562 เกิดจำกกำรซ้ือวตัถุดิบท่ีน้อยลงจำกสภำพกำร
เพำะปลูกในช่วงภยัแลง้ 

อตัรำส่วนท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญั คือ อตัรำก ำไรขั้นตน้ จำกเดิมในปี 2561 ร้อยละ 19.48 ลดลงเหลือร้อย
ละ 12.16 ในปี 2562 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนลดลงจำกร้อยละ 9.44 เหลือ 3.61 และอตัรำก ำไรสุทธิลดลงจำก
ร้อยละ 7.70 ในปี 2561 เหลือร้อยละ 2.99 ในปี 2562  

ส ำหรับกิจกรรมท่ีบริษทัไปร่วมงำนแสดงสินคำ้ในประเทศต่ำงๆ เช่น ยเูออี ญ่ีปุ่น และเยอรมนั ไดรั้บกำรตอบรับ
ท่ีดี ลูกคำ้ใหค้วำมสนใจ  
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นำยองักรู พลพิพฒันพงศ ์กรรมกำรผูจ้ดักำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2562 

รายการ งบการเงนิ หน่วย 

สินทรัพย ์ 1,549,269,206 บำท 

หน้ีสิน 139,398,922 บำท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,409,870,284 บำท 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.10 เท่ำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,163,256,897 บำท 

ก ำไรส ำหรับปี 34,764,802 บำท 

ก ำไรสุทธิ ต่อ ยอดขำย 2.99 % 

ก ำไรต่อหุน้ 0.09 บำทต่อหุน้ 

เน่ืองจำกวำระน้ีเป็นวำระรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 

วาระทีส่าม พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ประธำนขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำงบกำรเงินของบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำและมีมติ 

นำยเกียรติ สุมงคลธนกลุ ผูรั้บมอบฉนัทะ จำก น.ส.วริิยำ สุมงคลธนกล สอบถำมวำ่ 

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่เป็นมูลค่ำกำรจดัซ้ือเท่ำไหร่ คำดวำ่จะติดตั้งเสร็จไดเ้ม่ือไหร่ 
2. โปรแกรมเดิมจะเลิกใชห้รือไม่ และจะมีมูลค่ำสุทธิเท่ำไหร่ท่ีจะตอ้งตดัจ ำหน่ำย  

นำยองักูร พลพิพฒันพงศ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร ตอบค ำถำมขอ้ท่ี 1 เร่ืองมูลค่ำกำรจดัซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์วำ่ 
เป็นโปรแกรม ERP ซ่ึงคำดวำ่น่ำจะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และเร่ิมใชง้ำนในไตรมำส 3 หรือ 4 ของปีน้ี โดยมูลค่ำของโปรแกรม
เป็นงำนลกัษณะของสญัญำต่อเน่ือง 

นำยเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ตอบค ำถำมขอ้ท่ี 2 เร่ืองโปรแกรม ERP นั้น จะเป็น
ลกัษณะ Module แยกกำรใช้งำน เช่นส่วนกำรผลิต งำนบุคคล บญัชีและกำรเงิน มูลค่ำตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมในปี 2562 มี
มูลค่ำสะสมท่ีประมำณ 10 ลำ้นบำท หลงัจำกใชง้ำนสมบูรณ์ในช่วงส้ินปี จะเร่ิมกำรตดัช ำระ และจะเลิกใชโ้ปรแกรมเก่ำ ใน
ส่วนของโปรแกรมเก่ำนั้น ใชง้ำนมำนำนมำกแลว้ มูลค่ำของโปรแกรมเพ่ือตดัจ ำหน่ำยจึงไม่เหลือแลว้    
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มตทิีป่ระชุม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมเพ่ิมเติม  ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั งบกำรเงินของ
บริษทั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วำระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 48 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้250,299,123 หุน้  

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

    
วาระทีส่ี่  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธำน แถลงให้ท่ีประชุมทรำบวำ่ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 9  เมษำยน 2563 ได้
พิจำรณำและมีมติเห็นควรให้บริษทัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแทนกำรจ่ำยปันผลประจ ำปีเน่ืองจำกลดผลกระทบท่ีอำจ
เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้จำกกำรเล่ือนประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โรคไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีไดจ่้ำย
จำกก ำไรสุทธิของบริษทั ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 ตำมงบกำรเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีไดรั้บ
กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ ให้แก่ผูถื้อหุน้จ ำนวน 381,145,725 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำท คิดเป็นเงิน 
22,868,743.50 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.78 ของก ำไรสุทธิ และไดจ่้ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2563 
ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัจะไม่เสนอจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 อีก 

ดงันั้น กำรจดัสรรผลก ำไรยอ้นหลงั 3 ปี และกำรพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรผลก ำไรประจ ำปี 2562 จึงสรุปไดด้งัน้ี 

 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัฯ จ่ำยเงินปันผล โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีประธำนแถลง
ทุกประกำร   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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วำระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 48 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้250,299,123 หุน้  

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระทีห้่า  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ประธำน แถลงต่อท่ีประชุมวำ่ ในปีน้ีมีกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ จ ำนวน 2 คน คือ 

                   
 

 
บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจำกบุคคล 2 คน ตำมท่ีกล่ำวมำ โดยบุคคลท่ี

ไดรั้บกำรเสนอช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั  พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยฯ์  ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือนั้นตอ้งยินยอมให้มีกำรเสนอช่ือ และหำกไดรั้บกำร
เสนอช่ือแลว้ บริษทัฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมกำร หำกตรวจพบวำ่มีคุณสมบติัตอ้งหำ้ม บริษทัฯ 
จะไม่จดทะเบียนใหเ้ป็นกรรมกำรบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ สำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั
ล่วงหนำ้ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลำคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562 โดยมีกำรประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผำ่นเวบ็ไซต์
ของบริษทั (www.cmfrozen.com) และเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2562 น้ี ไม่
มีผูถื้อหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมกำรของบริษทั  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไดพิ้จำรณำกรรมกำรท่ีครบวำระตำมแบบ Board skill matrix แลว้ 
พบวำ่กรรมกำร ท่ีครบวำระทั้ง 2 คน เป็นผูมี้ควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ และมีคุณสมบติัตำมแบบตรวจสอบคุณสมบติั
ของบุคคลท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้สนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรอิสระของบริษทั อีกทั้งไดอุ้ทิศตนในกำร
ท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทัมำอยำ่งต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยำ่งมำก  จึงมีควำมเห็นควรเสนอใหก้รรมกำรท่ีครบ
วำระทั้ง 2 คน คือ 1) นำยประยรู พลพิพฒันพงศ ์และ 2) นำยอ ำนวย ยศสุข กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง  รำยช่ือ 
และประวติัโดยยอ่ของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ ทั้ง 2 คน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

โดยคณะกรรมกำรของบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ พิจำรณำแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอ
ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้เสนอช่ือกรรมกำรท่ีครบวำระ 2 คน กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรอีกวำระ
หน่ึง คือ 1) นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ์ และ 2) นำยอ ำนวย ยศสุข น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำร  เน่ืองจำกผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือทั้ง 2 คน ลว้นเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์เหมำะสมท่ีจะด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั 

1. นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
2. นำยอ ำนวย ยศสุข กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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กรรมกำรท่ำนหน่ึงท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นผูมี้คุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรตำมท่ีกฏหมำย
ก ำหนด มีควำมรู้ดำ้นต่ำง ๆ และควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำยตรงตำมท่ีบริษทัตอ้งกำร  ตลอดระยะเวลำของกำรด ำรงต ำแหน่ง
ได้ท ำหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรอิสระอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ และมีมติเลือกตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ  

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้  ผ่ำนมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ  เลือกตั้งกรรมกำร
เป็นรำยบุคคลตำมล ำดบัคือ 1) นำยประยรู พลพิพฒันพงศ ์และ 2) นำยอ ำนวย ยศสุข ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วำระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 48 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้250,299,123 หุน้  

1. นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วำระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 48 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้250,299,123 หุน้  

2. นำยอ ำนวย ยศสุข 

เห็นดว้ย 250,247,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นดว้ย 1,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
งดออกเสียง 50,000 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 

วาระทีห่ก พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 

ประธำนแถลงต่อท่ีประชุมวำ่ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหแ้ก่
บริษทั บริษทัจึงควรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบใหก้บักรรมกำร โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2563 ไดพ้ิจำรณำ
แลว้เห็นวำ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 ดงัน้ี 

                        -      ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั 8 ท่ำน ๆ ละ 400,000.- บำท ต่อ ปี 
- ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000.- บำท ต่อ เดือน 
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- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 2 ท่ำน ๆ ละ 20,000.- บำท ต่อ เดือน 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ค่ำเบ้ียประชุม,โบนสั, เบ้ียประกนั เป็นตน้ 

นโยบำยและวธีิกำรในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน    

ค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้เปรียบเทียบกับขอ้มูลอ้ำงอิงต่ำง ๆ แล้ว เป็นค่ำตอบแทนท่ีอยู่ในระดับเดียวกันกับ
อุตสำหกรรมเดียวกนั  มีควำมใกลเ้คียงกบัค่ำตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงประกอบธุรกิจและมีขนำดใกลเ้คียงกนั และ
เป็นค่ำตอบแทนเดียวกันกับค่ำตอบแทนของบริษัทประจ ำปี 2562 ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทท่ีจะก ำหนด
ค่ำตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑเ์หมำะสม ท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งกำร            

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 ตำมท่ีประธำน
แถลง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วำระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 48 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้250,299,123 หุน้  

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระทีเ่จด็   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

                   ประธำนแถลงให้ท่ีประชุมทรำบวำ่ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2563 
ได้พิจำรณำเห็นควรแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของบริษัท และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2563 โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 0218  
2. น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี  4334 
3. นำงพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ            ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 7633 
4. น.ส.ชมำภรณ์ รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 9211    

เป็นผูส้อบบัญชีและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั ประจ ำปี 2563 โดยผูส้อบบัญชีท่ีเสนอแต่งตั้ ง ไม่มี
ควำมสัมพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีจะมี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นอิสระ โดยเสนอค่ำตรวจสอบของบริษทั จ ำนวนเงิน 900,000.- บำท (เกำ้แสนบำท
ถว้น)    
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                     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัให้แต่งตั้งบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคน
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 0218  
2. น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี  4334 
3. นำงพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ            ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 7633 
4. น.ส.ชมำภรณ์ รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 9211    

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ ำปี 2563 และแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั และอนุมติัคำ่ตรวจสอบ
ของบริษทั จ ำนวนเงิน 900,000.- บำท (เกำ้แสนบำทถว้น)  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี     

 
  วำระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 48 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้250,299,123 หุน้ 

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระทีแ่ปด  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิ ข้อบังคบับริษัท 

        ประธำน แถลงให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ เป็นกำรแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อบังคับบริษทั ข้อ 27 และข้อ 33 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระรำชก ำหนดวำ่ดว้ยกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีรำยละเอียดกำรแกไ้ขดงัน้ี 

ขอ้ควำมเดิม ขอ้ควำมท่ีแกไ้ข 
ขอ้ 27 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ประธำนในท่ี
ประชุมจะก ำหนดให้จัดกำรประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และให้กำรประชุมมีผลทำง
กฎหมำยเช่นเดียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำร
ตำมวิธีกำรท่ีบัญญติัไวใ้นกฎหมำย และเป็นไป
ตำมเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1) ภำยใต้ก ำหนดในเร่ืององค์ประชุมของกำร
ประชุมคณะกรรมกำรในข้อ 25  (1)  ต้องมี
กรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ
องค์ประชุมอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ณ 

ขอ้ 27 
กำรประชุมคณะกรรมกำร ประธำนกรรมกำร
เป็นผู ้มีอ  ำนำจสั่งให้มีกำรเ รียกประชุม ซ่ึง
ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ ำ น ส่ื อ
อิ เล็กทรอนิกส์ได้ ทั้ ง น้ีให้ด ำ เ นินกำรตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เ ง่ือนไข และกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
รวมทั้งมำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั
ของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ
มำตรฐำนกำรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศของระบบควบคุมกำรประชุม  ตำมท่ี
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ขอ้ควำมเดิม ขอ้ควำมท่ีแกไ้ข 
สถำนท่ีก ำหนดภำยใตข้องขอ้ควำมในขอ้ 32 และ
กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมทั้ งหมดต้องอยู่ใน
ประเทศไทยขณะมีกำรประชุม 
(2) ภำยใตก้ ำหนดควำมในเร่ืองค ำบอกกล่ำวเรียก
ประชุมคณะกรรมกำรในขอ้ 26 กำรส่งค ำบอก
กล่ำวเ รียกประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชุม จะส่งโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
และประธำนของท่ีประชุมนั้นตอ้งจดัเก็บส ำเนำ
ค ำ บ อกก ล่ ำ ว เ รี ย กป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ เ อ กส ำ ร
ประกอบกำรประชุมไวเ้ป็นหลักฐำน โดยจะ
จดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้
(3) กำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตอ้งเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของ
กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรก ำหนด 
ตำมท่ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และ 
(4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมกำรให้
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 25 (3) 
ในกำรจัดกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 
ประธำนท่ีประชุมจะตอ้งด ำเนินกำรดงัน้ี 
(ก) ให้กรรมกำรแต่ละคนแสดงตนเพ่ือร่วม
ประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมกำร
ประชุม 
(ข) จดัท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นหนงัสือ และ 
(ค) จดัให้มีกำรบนัทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ 
แลว้แต่กรณี ของกรรมกำรทุกคนตลอดระยะเวลำ
ท่ีมีกำรประชุมในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
ให้ถือวำ่กำรบนัทึกเสียงหรือกำรบนัทึกเสียงและ
ภำพ แลว้แต่กรณีนั้นเป็นส่วนหน่ึงของรำยงำน
กำรประชุม 

ก ำหนดไวใ้นกฎหมำย และให้รวมถึง ประกำศ 
ข้อก ำหนด กฏเกณฑ์ ระเบียบ ค ำสั่งใดๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนัหรือท่ีจะมี
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคตดว้ย 
กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวใดเป็นกำร
ประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนงัสือนดั
ประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมโดย
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้ งน้ี หลกัเกณฑ์
และวิธีกำรเก่ียวกับกำรส่งหนังสือนัดประชุม
โดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 
 

ขอ้ 33 
กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 
(1) กำรประชุมสำมัญประจ ำปี ให้มีปีละคร้ัง
ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั 

ขอ้ 33 
กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 
(1) กำรประชุมสำมัญประจ ำปี ให้มีปีละคร้ัง
ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั 
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ขอ้ควำมเดิม ขอ้ควำมท่ีแกไ้ข 
(2) กำรประชุมวิสำมัญ กำรเรียกประชุมอำจ
กระท ำไดโ้ดย 

 (ก)   คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมญัผู ้
ถือหุน้เม่ือใดก็ได ้ตำมท่ีเห็นสมควร หรือ 

(ข)    ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวน
หุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือ
ขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำร
ประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ
เหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจน
ในหนังสือดงักล่ำวดว้ย และคณะกรรมกำรตอ้ง
จดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยใน 45 วนั นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ไม่จัดให้มีกำร
ประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33(ข) 
วรรคแรก ผูถื้อหุน้ทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อ
หุ้นคนอ่ืนๆรวมกนัไดจ้ ำนวนหุ้นตำมท่ีบงัคบัไว้
นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภำยใน 45 วนั นบัแต่
วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33(ข) วรรค
แรก ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวำ่เป็นกำรประชุมผูถื้อ
หุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้
มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร 

ในกรณีท่ีปรำกฎวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็น
กำรเรียกประชุม เพรำะผูถื้อหุ้นตำมข้อ 33(ข) 
วรรคสอง คร้ังใด จ ำนวนผู ้ถือหุ้นซ่ึงมำร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว้
ในขอ้ 34 ผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 33(ข) วรรคสอง ตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำร
จดัใหมี้กำรประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 

(2) กำรประชุมครำวอ่ืนนอกจำก (1) ให้เรียกว่ำ
กำรประชุมวสิำมญั 
กำรประ ชุมผู ้ ถื อ หุ้ นของบ ริษัทสำม ำรถ
ด ำเนินกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ทั้ ง น้ีให้ด ำ เ นินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิ ธีกำร 
เง่ือนไข และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุม
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ งมำตรฐำนกำร
รักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และมำตรฐำนกำรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของระบบ
ควบคุมกำรประชุม   ตำม ท่ีก ำหนดไว้ใน
กฎหมำย  และให้รวมถึง ประกำศ ขอ้ก ำหนด 
กฏเกณฑ ์ระเบียบ ค ำสั่งใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชใ้นปัจจุบนัหรือท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
ในอนำคตดว้ย 
กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวใดเป็นกำรประชุมผำ่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนงัสือนดัประชุมและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมโดยจดหมำย
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ ทั้งน้ี หลกัเกณฑ ์และวธีิกำร
เก่ียวกบักำรส่งหนงัสือนัดประชุมโดยจดหมำย
อิ เล็กทรอนิกส์ให้ เ ป็นไปตำมกฎหมำย ท่ี
เก่ียวขอ้งก ำหนด 
 กำรเรียกประชุมวสิำมญั อำจกระท ำไดโ้ดย 
(ก) คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญผูถื้อ
หุน้เม่ือใดก็ได ้ตำมท่ีเห็นสมควร หรือ 
(ข) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้น
ท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้ งหมด จะเข้ำช่ือกันท ำหนังสือ
ขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
กำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ือง
และเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้
ชั ด เ จ น ใ น ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ ำ ว ด้ ว ย  แ ล ะ
คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้น
ภำยใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อ
หุน้ 
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ขอ้ควำมเดิม ขอ้ควำมท่ีแกไ้ข 
ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ไม่จัดให้มีกำร

ประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33(ข) 
วรรคแรก ผูถื้อหุ้นทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผู ้
ถือหุ้นคนอ่ืนๆรวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมท่ี
บงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภำยใน 45 
วนั นบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33(
ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่ำเป็นกำร
ประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม 
โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นท่ี
เกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมและอ ำนวยควำม
สะดวกตำมสมควร 

ในกรณีท่ีปรำกฎว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
เป็นกำรเรียกประชุม เพรำะผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 33(
ข) วรรคสอง คร้ังใด จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว้
ในขอ้ 34 ผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 33(ข) วรรคสอง ตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำร
จดัใหมี้กำรประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
 

โดยขออนุมติัให้บุคคลท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค ำหรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำย
ทะเบียน 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบับริษัท และอนุมัติให้บุคคลท่ี
คณะกรรมกำรมอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มี
อ ำนำจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค ำหรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน 

วำระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 48 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้250,299,123 หุน้  

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
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บตัรเสีย - เสียง   

 

วาระทีแ่ปด   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้าม ี) 

ไม่ปรำกฏวำ่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจำรณำในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 

เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขำ้สู่กำรพิจำรณำ และไม่มีผูใ้ดสอบถำมเพ่ิมเติม ประธำนจึงกล่ำวปิดกำรประชุม 
และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนท่ีมำเขำ้ร่วมประชุม 

 
 
ปิดประชุมเม่ือเวลำ 11.16 น. 

 
                                                                                    

   ลงช่ือ                       
 
                                                                                                  (นำยประยรู   พลพิพฒันพงศ)์ 
                                                                                                                     ประธำนท่ีประชุม           
 

  
               

 
                        (นำยเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ)์ 
                                          เลขำนุกำรบริษทั             
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-- 

รายนามและประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
เพ่ือประกอบการพจิารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วาระที ่5 
พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

            
นายองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร (กรรมกำรผูจ้ดักำร) 
อำย ุ 51 ปี 
กำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ -  มหำวทิยำลยัโคโลรำโด, สหรัฐอเมริกำ                                                        

ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ - มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547, UFS-10/2548  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรบริหำรและผจก.ฝ่ำยกำรตลำด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์                                   

ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบนั                                                                                     
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 1 ก.พ.
2550-31 ธ.ค.2558                                                                          
กรรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ 
ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559-ปัจจุบนั                                                                                                                                          
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                         
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2563 คณะกรรมกำรบริษทั  8 / 8 คร้ัง                                                                              
คณะกรรมกำรบริหำร  8 / 8 คร้ัง                                              
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 / 2 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 3 / 3 คร้ัง                                                                 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  3 / 3 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 27 เมษำยน 2543, 21 ปี 
กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2563 ส่วนตวั     3,702,600 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97                                                                       

คู่สมรส       181,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05                                                                  
บุตร            363,000 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10                                                                  
รวม         4,247,100 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 
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-- 

 
 

นายหลาน มู่ ชิว 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร (กรรมกำรผูจ้ดักำร) 
อำย ุ 51 ปี 
กำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ -  มหำวทิยำลยัโคโลรำโด, สหรัฐอเมริกำ                                                        

ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ - มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547, UFS-10/2548  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรบริหำรและผจก.ฝ่ำยกำรตลำด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์                                   

ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบนั                                                                                     
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ตั้งแต่ 1 ก.พ.
2550-31 ธ.ค.2558                                                                          
กรรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ 
ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559-ปัจจุบนั                                                                                                                                          
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                         
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2563 คณะกรรมกำรบริษทั  8 / 8 คร้ัง                                                                              
คณะกรรมกำรบริหำร  8 / 8 คร้ัง                                              
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 / 2 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 3 / 3 คร้ัง                                                                 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  3 / 3 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 27 เมษำยน 2543, 21 ปี 
กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2563 ส่วนตวั     3,702,600 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97                                                                       

คู่สมรส       181,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05                                                                  
บุตร            363,000 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10                                                                  
รวม         4,247,100 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 
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-- 

รายนามและประวตัิบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอสิระ 

 
นายอ าพล รวยฟูพนัธ์ 

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ) 

อำย ุ 52 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ, กำรเงิน-มหำวทิยำลยัคอร์แนล, 
สหรัฐอเมริกำ                                                                                 
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ – มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ผจก.ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539)                                              
กรรมกำรอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-
ปัจจุบนั 

กรรมกำร บมจ.อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-2560) 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมกำร บมจ.อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-2560) 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                         
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมกำรบริหำร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                     
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2563 คณะกรรมกำรบริษทั  8 / 8 คร้ัง                                                                                      
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                            
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                                      
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 3 / 3 คร้ัง                                   
คณะกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหำร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 26 เมษำยน 2549, 15  ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2563 71,874 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 
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-- 

นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทัฯก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ดงัน้ี 

 ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บั
รวมถึงหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย เขม้กวำ่ขอ้ก ำหนดของ กลต. ท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน ร้อยละ 1.0 

 เป็นกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 3 บริษทั เขม้กว่ำขอ้ก ำหนดของ กลต. ท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 5 
บริษทั 

 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ หรือมีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุน้รำยใหญ่เขำ้ไปถือหุ้นทั้งทำงตรง
และทำงออ้ม เกินกวำ่ร้อยละ 5 ของทุนช ำระแลว้ หรือเป็นบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์ หรือ
ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ  
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอำจ
เป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งอิสระ
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มในดำ้นกำรเงิน และกำรบริหำรงำนในบริษทั บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 
 เป็นอิสระจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
 สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรำยใหเ้ท่ำเทียมกนั 
 สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทักบัผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษทัอ่ืน
ซ่ึงมีผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

 สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือตดัสินใจในประเด็นท่ีส ำคญัของบริษทั 
 เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ ควำมเช่ียวชำญ ประสบกำรณ์ ตลอดจนภำวะผูน้ ำและวิสัยทศัน์ท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
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รายนามและประวตักิรรมการอสิระ 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำกรณีผูถื้อหุน้มีควำมประสงคม์อบหมำยใหก้รรมกำรอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

 
 

ดร. ภูษติ วงศ์หล่อสายชล 
ประเภทของกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระและประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอ มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ี 6 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร 
อำย ุ 50 ปี 
ท่ีอยู ่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

 

 

 
 

นางสาวชุตมิา ตั้งมตธิรรม 

ประเภทของกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 
ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอ มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ี 6 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร 
อำย ุ 52 ปี 
ท่ีอยู ่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
เขียนท่ี_______________________ 

วนัท่ี________เดือน  ____________      พ.ศ. 2564 
(1)    ขำ้พเจำ้_____________________________________สญัชำติ________________________ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี__________ถนน_____________________ต ำบล / แขวง______________________ 
อ ำเภอ / เขต_____________________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย_์______ 

      (2)    เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากดั ( มหาชน )   ( “บริษัท” )    
โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม______________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั______________เสียง  ดงัน้ี 
                หุน้สำมญั________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง 
                        หุน้บุริมสิทธิ______________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง 

         (3)     ขอมอบฉนัทะให้ 
                            1.     ช่ือ______________________________อำยุ_________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี________ 
                             ถนน________________________ต ำบล / แขวง_________________________ 
                             อ ำเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหสัไปรษณีย_์_____หรือ 
                             2.    ช่ือ______________________________อำยุ_________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี________ 
                            ถนน________________________ต ำบล / แขวง_________________________ 
                            อ ำเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหัสไปรษณีย_์______หรือ 
                            3.     ช่ือ______________________________อำยุ_________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี________ 
                            ถนน________________________ต ำบล / แขวง_________________________ 
                            อ ำเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหัสไปรษณีย_์________ 
       คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้  เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี  
2564   ในวนัท่ี  28  เมษำยน  2564   เวลำ  10.00  น.     เป็นกำรประชุมแบบอิเลก็ทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว  โทร.02-6340061-4  หรือจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
(4)      ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
           วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
           วาระที ่2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 
                      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                      (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
            วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                            เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
           วาระที ่4  พจิารณาและอนุมตัิการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ า 

        ปี 2563 
                              (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง 
     วาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี      
                                             การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                                                   เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
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                                              กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
                                      4.1   นายองักรู  พลพพิฒันพงศ์                    
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
                                     4.2   นายหลาน มู่ ชิว 
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
                                     4.3   นายอ าพล รวยฟูพนัธ์ 
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
            วาระที ่6   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                             (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                                  เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
            วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
            วาระที ่8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
                            (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                            (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
(5)   กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี   ใหถื้อวำ่กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูก    
     ตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้    หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน      หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร    
       พิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง   หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด 

       ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                  กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุ   ในหนงัสือมอบ  
      ฉนัทะใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
                                                                                            ลงช่ือ_____________________ผูม้อบฉนัทะ 

(                                                              ) 
                                                                          ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                 (                                                                ) 
              ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                 (                                                                ) 
               ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

หมายเหตุ                                                                                     (                                                                 ) 
 1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน     
      หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

2.  วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3.  ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได ้    ในใบประจ ำต่อแบบหนงัสือ มอบฉนัทะ
แบบ ข. ตำมแนบ                                          
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากดั  ( มหาชน ) 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564  ในวนัท่ี  28  เมษำยน  2564  เวลำ  10.00 น.  เป็นกำรประชุมแบบอิเลก็ทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว  โทร. 02-
6340061-4  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลำ  และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
                                                                            ___________________________ 

                 
                วาระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

                                      (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                                      (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                                                   เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง   
                วาระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

                                       (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                          (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                         เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                วาระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

                          (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                   (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
          วาระที_่______เร่ือง_______________________________________________________ 

               (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                    (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
                วาระที_่______เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ  ( ต่อ ) 

                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________  

                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
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เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ วธีิปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน 
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
เพ่ือให้กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทั

จึงก ำหนดใหมี้กำรตรวจสอบเอกสำร หรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติั ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนักำรยื่นแสดงเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อ
หุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมแต่ละรำยตำมท่ีบริษทัจะพิจำรณำเห็นสมควร 

การยืนยนัตวัตน และวธีิการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

บริษทัฯ จะจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ภำยใตข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ พระรำชก ำหนด
วำ่ดว้ยกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมำยและกฎอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การยืนยนัตวัตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

 กรณีผูถื้อหุ้นชำวไทย สำมำรถลงทะเบียน (Pre-Register) ผ่ำนระบบ e-Service ในกรณีผูถื้อหุ้นชำวต่ำงชำติและ/
หรือผูรั้บมอบฉนัทะ จะตอ้งส่งเอกสำรยนืยนัตวัตนล่วงหนำ้มำยงับริษทัฯ เพื่อเป็นเอกสำรหลกัฐำนประกอบส ำหรับกำรเขำ้
ร่วมประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำ ปี  2564 ผ่ำนส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  ตำมท่ีระบุในด้ำนล่ำง น้ี  E-mail: 
cg@cmfrozen.com หรือส ำนักงำนใหญ่ของบริษทั 149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500 ภำยในวนัท่ี 19 เมษำยน 2564 

เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1  บุคคลธรรมดา 

1) ผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย สำมำรถลงทะเบียนผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทำง 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lkjvwIKXU8faTIerOrKBrFPW%2fpZKBc2Np49ZwZ
wW0nt6JbTgItnqlg%3d%3d และสำมำรถดำวน์โหลดขั้ นตอนกำรลงทะเ บียนได้ ท่ี เ ว็บไซต์  
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html ส ำหรับผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดำต่ำงชำติ สำมำรถส่ง
เอกสำรยืนยนัตวัตน โดยระบุอีเมล์หรือเบอร์โทรศพัทเ์พ่ือกกำรติดต่อ และส่งมำตำมท่ีอยูท่ี่ระบุเพื่อกำร
ด ำเนินกำรลงทะเบียน 

2) ผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยจ ำเป็นตอ้งใช้บัตรประจ ำตวัประชำชน เพื่อยืนยนัตวัตนในกำร
ลงทะเบียนและเขำ้ร่วมกำรประชุมฯ ส ำหรับผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดำต่ำงชำติสำมำรถใชส้ ำเนำเอกสำรท่ี
ส่วนรำชกำรออกให้อ่ืนๆ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทำง ซ่ึงผูถื้อหุ้นได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง และหำกมีกำรเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล ให้ยื่น 
หลกัฐำนประกอบ และส่งเอกสำรยนืยนัตวัตนมำท่ีอยูบ่ริษทัตำมท่ีไดร้ะบุ 
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1.2 นิตบุิคคล โดยผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการผู้มอี านาจ) 

1) ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับผูถื้อหุ้น เพื่อเขำ้ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 
มำท่ีบริษทัฯ เพื่อยนืยนัตวัตนและรับช่ือเขำ้ใช ้(Username) และ รหสัผำ่น (Password) 

2) น ำส่งส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอำยุไม่เกิน 1 ปี ) ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ) และมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นวำ่ผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมกำรผูมี้อ ำ 
นำจ) ท่ีจะเขำ้ประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ โดยส่งเอกสำรยนืยนัตวัตนมำท่ีอยู่
บริษทัฯ ตำมท่ีไดร้ะบุไว ้

3) น ำส่งส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้อ่ืนๆ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 
ใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทำง ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ)ไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 
 

2   กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องน าส่งเอกสาร
ดงัต่อไปนี ้

 
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

1) แบบลงทะเบียน ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแลว้ 
2) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีส่งมำพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซ่ึงได้กรอก

ขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
3) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ตำมขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดล้ง

ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
4) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ 1.1 (2) ของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะได้

ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล 

1) แบบลงทะเบียน ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแลว้ 
2) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีส่งมำพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซ่ึงได้กรอก

ขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือช่ือของผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ 
และผูรั้บมอบฉนัทะ 

3) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอำยุไม่เกิน 1 ปี ) ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล (กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ) หรือหนงัสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) ทั้งน้ีเอกสำรตำม
ขอ้น้ีตอ้งมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นวำ่ บุคคลท่ีลงลำยมือช่ือเป็นผูม้อบฉันทะในหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นผู ้
มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

4) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ตำมขอ้ 1.1 (2) ของผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล 
ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ ท่ีบุคคลดงักล่ำวไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
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5) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ 1.1 (2) ของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะได้
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ ตามรายช่ือทีป่รากฏในเอกสารแนบ 4 

1) แบบลงทะเบียน ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแลว้ 
2) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีส่งมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซ่ึงเลือกมอบ

ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึง โดยกำเคร่ืองหมำยหนำ้ช่ือกรรมกำรอิสระ ตำมท่ี
บริษทัฯ ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น
และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 

3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดำใหน้ ำส่งเอกสำรตำมขอ้ 2.1(3) 
4) กรณีผูม้อบฉนัทะ เป็นนิติบุคคลใหน้ ำส่งเอกสำรตำมขอ้ 2.2 (3) และ2.2(4) 

3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น 

1) แบบลงทะเบียน ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแลว้ 
2) หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และ

ผูรั้บมอบฉนัทะ 
3) เอกสำรเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ตำมขอ้ 1.2 หรือ 2.2 
4) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผูล้งลำยมือช่ือในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
5) หนงัสือยนืยนัวำ่ผูล้งลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

 
หมายเหต ุ

1. ขอใหผู้ถื้อหุน้ชำวต่ำงชำติ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะจดัส่งเอกสำรยนืยนัตวัตน พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ (ในกรณี
ท่ีมีกำรมอบฉันทะ) ดงัรำยละเอียดขำ้งตน้ มำท่ีเลขำนุกำรบริษทั E-mail: cg@cmfrozen.com หรือส ำนกังำนใหญ่ของ
บริษทั 149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค ์แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 19 เมษายน 
2564 เม่ือบริษทัฯ ไดต้รวจสอบรำยช่ืออผูถื้อหุ้นตำมขอ้มูล ณ วนั ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) แลว้ บริษทั ฯ 
จะส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผ่ำน (Password ) ไปยงัอีเมล์ท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะได้ส่งมำแจง้บริษทั ฯ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะลงช่ือเขำ้ใชร้ะบบกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E- 
AGM) 

2. ผูถื้อหุ้นรำยหน่ึงจะถือหุ้นของบริษทัจ ำนวนเท่ำใด ผูถื้อหุ้นนั้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ โดยมอบฉันทะใหผู้รั้บ
มอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

3. โปรดปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวนัท่ี ท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผล
ผกูพนัตำมกฎหมำย 
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กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผูจ้ดักำรมรดกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งมีเอกสำรค ำสั่งศำลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดักำรมรดก ซ่ึงลงนำมรับรองโดยผูมี้อ  ำนำจ อำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม
มำแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ใหบิ้ดำ-มำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น
เขำ้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งน ำส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยำวม์ำแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผูอ้นุบำล หรือผูพิ้ทกัษ์ เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
หรือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขำ้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสำรค ำสั่งศำลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบำล หรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลงนำม
รับรองโดยผูมี้อ  ำนำจ อำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมำแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM Meeting) 

ผู ้ถือหุ้น และ/หรือ ผู ้รับมอบฉันทะสำมำรถเข้ำสู่ระบบเพ่ือเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ี เว็บไซต์ 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lkjvwIKXU8faTIerOrKBrFPW%2fpZKBc2Np49ZwWsT0nt6JbTgItnqlg
% 3d% 3d โ ด ย ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ว น์ โ ห ล ด คู่ มื อ ก ำ ร ล ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html (ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนำคม 2564 เป็นตน้ไป) โดยระบบท่ีแนะน ำส ำหรับ
โปรแกรมท่ีใชใ้นกำรประชุม E- AGM meeting 

 คอมพิวเตอร์ /โน๊ตบุ๊ค/ แท็ปเล็ต/โทรศพัท์มือถือ (อุปกรณ์ท่ีรองรับระบบกล้องถ่ำยรูป เพ่ือกำรลงทะเบียนกำร
ประชุม) 

 สำมำรถเขำ้สู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผำ่น Web Browser : Google Chrome (แนะน ำ)/ Safari / Internet 
Explorer (กรณีไม่ตอ้งดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน่) และผ่ำนโทรศพัท์ มือถือท่ีรองรับระบบปฏิบติักำร IOS และ 
Andriod  

 กรณีดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ สำมำรถดำวนโ์หลดไดท่ี้ Cisco WebEx Meeting application 
 สำมำรถดำวโหลดแอพพลิเคชัน่ Cisco WebEx Meeting application โดยรองรับระบบปฏิบติักำร IOS / Android 
 ระบบรองรับกำรเขำ้ร่วมประชุมทง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตำมวิธีกำรทั้งกรณีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และกรณีมอบฉนัทะ “แบบ ข” 

การส่งค าถามล่วงหน้า 

ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งตำมแต่ละวำระภำยในวนั ท่ี 19 เมษำยน 2564 เท่ำนั้น โดยบริษทัฯไดร้วบรวม
ค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละวำระและบนัทึกในรำยงำนกำรประชุมภำยหลงักำรประชุมเสร็จส้ิน ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวนัประชุมยงัคงสำมำรถสอบถำมไดต้ำมวำระท่ีประชุม 
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การออกเสียงลงคะแนน 

1. กำรออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขำด 

 ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมำย และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก ำหนดไวแ้ตกต่ำงจำกกรณีปกติ ก็ให้
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดนั้น โดยประธำนในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นในท่ี
ประชุมรับทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแต่ละวำระดงักล่ำว 

2. กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูม้อบ
ฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ำมมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธำนในท่ี
ประชุมอำจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่ครำวก็ได ้

ข้อบังคบับริษัทฯ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การจดัประชุมและองค์ประชุม 

ข้อ 33.   กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 

        (1) กำรประชุมสำมญัประจ ำปี ใหมี้ปีละคร้ังภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

         (2) กำรประชุมครำวอ่ืนนอกจำก (1) ใหเ้รียกวำ่กำรประชุมวสิำมญั 

กำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัสำมำรถด ำเนินกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ทั้ งน้ีให้
ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็ก ทรอ
นิกส์   รวมทั้ งมำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ
มำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศของระบบควบคุมกำรประชุม ตำมท่ีก ำหนดไว้
ในกฎหมำยและใหร้วมถึง ประกำศ ขอ้ก ำหนด กฏเกณฑ ์ระเบียบ ค ำสัง่ใดๆท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนัหรือท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคตดว้ย 

            กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวใดเป็นกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จะส่งหนงัสือนดัประชุมและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมโดยจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ทั้งน้ีหลกัเกณฑ ์และวธีิกำรเก่ียวกบักำรส่ง
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด  

            กำรประชุมวสิำมญัอำจกระท ำไดโ้ดย 
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(ก)   คณะกรรมกำรซ่ึงจะเรียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได้ ตำมท่ีเห็นสมควร  
หรือ 

(ข)   ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรท่ีขอใหเ้รียกประชุม
ไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย และคณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยใน 
45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

               ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ไม่จดัให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33(ข) วรรค
แรก ผูถื้อหุ้นทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆรวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้ตำมท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได ้ภำยใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33 (ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นน้ี 
ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนั
จ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

                ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุม เพรำะผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 33 (ข) 
วรรคสอง คร้ังใด จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้34 ผู ้
ถือหุ้นตำมขอ้33(ข)วรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมใน
คร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั             

ข้อ 34. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ (ถำ้มี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3  ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

              ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่ กำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ 1 ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้น ซ่ึงมำ
เขำ้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว ้หำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่  7  วนั   ก่อนวนัประชุม  
ในกำรประชุมคร้ังหลงั   ไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 35.  ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้
ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุน้
คนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 
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2. การออกเสียงลงคะแนน 

ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ประชุม และออกเสียงแทนตนในกำรประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลำยมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตำมแบบท่ีนำยทะเบียน
ก ำหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธำนกรรมกำร หรือผูท่ี้ประธำนก ำหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้
ประชุม 

ข้อ 35. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขำด 

2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้ งหมด หรือ

บำงส่วนท่ีส ำคญั  กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั  กำรรวม
กิจกำรกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

3. การเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 16. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน  

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดั
ลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหป้ระธำน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

ข้อ 17. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  
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กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบั
สลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้

ข้อ 21. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง และ
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกำรประชุมนั้น 
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การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 
รายงานประจ าปี 2563 และส าเนางบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 

 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ในฐำนะนำยทะเบียน
หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันำระบบเพื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ส่งเอกสำรกำรประชุมผูถื้อหุน้และรำยงำนประจ ำปี
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผำ่นรหสัคิวอำร์ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็ว 
ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สำมำรถดำวน์โหลดขอมู้ลผำ่น QR Code ตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร iOS 

1. เปิดกลอ้งบนโทรศพัทมื์อถือ 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ำยรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code 
3. หนำ้จอจะมีขอ้ควำม (Notification) ข้ึนมำดำ้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ควำมนั้น เพ่ือดูขอ้มูล 

 
หมำยเหตุ กรณีท่ีไม่มีขอ้ควำม (Notification) บนโทรศพัทมื์อถือ ผูถื้อหุน้สำมำรถสแกน QR Code จำก Application 

อ่ืนๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นตน้ 
 
ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 

1. เปิด Application QR Code Reader, Facebook หรือ Line 
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูล 

ขั้นตอนกำรสแกน QR Code ผำ่น Line 
เปิด Application Line แลว้เลือกเพ่ิมเพ่ือน (Add Friend) > เลือก QR Code > สแกน QR Code 

 
 

 


