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บรษัิท เชยีงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสอืเชญิประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 
วันพธุที ่27 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยจัดกำรประชมุผูถ้อืหุน้ ในรปูแบบกำรประชมุผำ่นสือ่
อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) เพยีงรูปแบบเดยีวเทำ่นัน้ 
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วันที ่25 มนีำคม พ.ศ. 2565 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 

เรยีน ทำ่นผูถ้อืหุน้ 

 

ตำมที่บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ไดม้ีกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทมีมตใิหเ้รียกประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 

10.00 น. โดยจะจัดกำรประชมุผูถ้อืหุน้ผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ภำยใตข้อ้บังคับของ

บริษัทฯ พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 กฎหมำยและ

กฎระเบยีบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พจิำรณำเรือ่งตำ่ง ๆ ตำมระเบยีบวำระดังตอ่ไปน้ี 

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทไดจ้ัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ 

ประจ ำปี 2564 ประชมุเมือ่วันที ่28 เมษำยน 2564 แลว้เสร็จภำยใน 14 วันนับแต่

วันประชมุ โดยไดส้ง่ใหต้ลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์

ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด พรอ้มทั ้ง เผยแพร่ทำงเ ว็บไซต์ 

www.cmfrozen.com ของบรษัิทแลว้ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้พจิำรณำ

รับรองรำยงำนกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 ซึง่คณะกรรมกำรเห็นว่ำ

ไดม้กีำรบันทกึรำยงำนไวอ้ย่ำงถูกตอ้งใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับรอง และบรษัิทได ้

เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมพรอ้มกับหนังสือนัดประชุมและเอกสำรต่ำงๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565 ทำงเว็บไซตข์องบริษัท 

ตัง้แตวั่นที ่25 มนีำคม 2565 โดยมรีำยละเอยีดส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมัญผู ้

ถอืหุน้ประจ ำปี 2564 (ตำมเอกสำรแนบ 1) 

วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท ในรอบปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ในรอบปี 2564 

ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2564 (QR CODE) ทีไ่ดจ้ัดสง่มำพรอ้มกบัเอกสำรนี้   

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้พจิำรณำ

รับทรำบผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทในรอบปี 2564 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สดุวันที ่31 ธนัวำคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้บังคับของบริษัท และ

พระรำชบัญญัตบิริษัทมหำชนจ ำกัด ที่ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดท ำงบกำรเงิน
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ประจ ำปี สิน้สุด ณ รอบปีบัญช ีและจัดใหม้ีกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชกี่อน

เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิ

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้พจิำรณำ

อนุมัตงิบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2564 ทีผ่ำ่นกำรตรวจสอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษัิท โดยผูส้อบบัญชแีห่งส ำนักงำน 

เอเอสท ีมำสเตอร ์ไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงไม่มเีงือ่นไขต่องบกำรเงนิดังกล่ำว 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท ในรอบปี 2564 ทีผ่ำ่นมำ มสีำระส ำคัญสรปุไดด้ังน้ี 

รำยกำร งบกำรเงนิรวม หน่วย 

สนิทรัพย ์ 1,664,832,974 บำท 

หน้ีสนิ 346,000,894 บำท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,318,832,080 บำท 

อัตรำสว่นหน้ีสนิ ตอ่ สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.26 เทำ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,055,588,761 บำท 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี (80,884,380) บำท 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิตอ่ ยอดขำย (7.66) % 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ (0.173) บำท ตอ่ หุน้ 

วำระที ่4 พจิำรณำและอนุมัตกิำรงดจัดสรรก ำไรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดกำร

จำ่ยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษัิทมนีโยบำยทีจ่ะจ่ำยเงนิปันผลไม่นอ้ยกว่ำ รอ้ยละ 

60 ของก ำไรสทุธ ิ  

เวน้แต่ในกรณีทีบ่รษัิทมโีครงกำรจะขยำยกำรลงทนุ ก็จะพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผล

ตำมควำมเหมำะสมทำงกำรเงนิ ในปี 2564 งบกำรเงนิของบรษัิท มีผลขำดทุน

ส ำหรับปี จ ำนวน 80.88 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปันผลในปีทีผ่ำ่น

มำ ดังน้ี 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนว่ย 

ก ำไรส ำหรับปี 97,481,607 34,764,802 1,148,281 บำท 

จ ำนวนหุน้ 381,145,725 381,145,725 381,145,725 หุน้ 

ก ำไรตอ่หุน้ 0.26 0.09 0.003 บำท 
ตอ่ หุน้ 

เงนิปันผล 0.21 0.06 งดจ่ำยปันผล บำท 

ตอ่ หุน้ 

เงนิปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 80,040,602.25 22,868,743.50 งดจ่ำยปันผล บำท 

อัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผล 82.11 65.78 งดจ่ำยปันผล % 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อ

พิจำรณำอนุมัติกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2564 

เนื่องจำกบรษัิทมผีลกำรด ำเนินงำนขำดทุน โดยทีบ่รษัิทไดจ้ัดสรรทุนส ำรองไว ้

เป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 38,115,000 บำท คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 10.00 ของทุนจด

ทะเบยีน ซึง่เป็นจ ำนวนถงึรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษัิทในปัจจุบัน

แลว้ ดังนั้น บรษัิทจงึไม่ตอ้งจัดสรรเงนิก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท 
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ส ำหรับรอบปี บัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย

เพิม่เตมิอกี 

วำระที ่5 พจิำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระ  

วัตถปุระสงคแ์ละเหตุผล  ตำมขอ้บังคับของบรษัิท ก ำหนดใหก้ำรประชมุสำมัญผู ้

ถอืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำม ซึง่ในปี 2565  

มกีรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระทัง้สิน้ 3 ทำ่น ดังน้ี 

ชือ่ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง อำ้งถงึเอกสำร
แนบ 

1 นำยประภำส พลพพิัฒนพงศ ์ กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร  เอกสำรแนบ 2 

2 ดร. ภษิูต วงศห์ลอ่สำยชล กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ เอกสำรแนบ 2 

3 น.ส. ชตุมิำ ตัง้มตธิรรม กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ เอกสำรแนบ 2 

 

บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยสำมำรถเสนอรำยชือ่บุคคล เพื่อรับกำร

พจิำรณำคัดเลอืกเป็นกรรมกำรบรษัิทลว่งหนำ้ ตัง้แตวั่นที ่4 ตลุำคม 2564 สิน้สดุ

วันที ่30 ธันวำคม 2564 โดยมกีำรประชำสมัพันธแ์ละเผยแพรข่อ้มลูผ่ำนเว็บไซต ์

www.cmfrozen.com ของบรษัิท แต่ไม่มีผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยรำยใดเสนอรำยชือ่

บคุคลเพือ่รับกำรคัดเลอืกเป็นกรรมกำรอสิระของบรษัิท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบรษัิท โดยไม่รวมกรรมกำรทีม่ีส่วนได ้

เสยี ไดห้ำรอืกันรวมทัง้พจิำรณำคุณสมบัตเิป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอยีดรอบคอบ 

กล่ำวคือ ตอ้งเป็นบุคคลตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ขอ้บังคับของบริษัท และแบบ Board Skill 

Matrix ทีบ่รษัิทก ำหนดเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิมปีระสบกำรณ์ในดำ้นตำ่ง ๆ มภีำวะเป็น

ผูน้ ำ มวีสิัยทัศน์กวำ้งไกล เป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวัตกิำรท ำงำนไม่

ดำ่งพรอ้ย มคีวำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคดิเห็นอย่ำงเป็นอสิระ มพีืน้ฐำนและ

ควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำค่ำตอบแทนไดพ้จิำรณำอย่ำงละเอยีดถีถ่ว้นแลว้ มมีตเิสนอกรรมกำรที่

ครบวำระเดมิ 3 ท่ำน เป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่ง คอื 1)  นำยประภำส พลพพิัฒ

นพงศ ์ 2) ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสำยชล และ 3) น.ส. ชุตมิำ ตัง้มตธิรรม โดยผู ้

ไดร้ับกำรเสนอชือ่ทัง้ 3 ทำ่น ตำ่งก็มคีณุสมบัตดิังกลำ่วขำ้งตน้ครบถว้น และผูถ้กู

เสนอชือ่ทีเ่ป็นกรรมกำรเดมิทีค่รบวำระ ไดป้ฏบิัตงิำนในต ำแหน่งหนำ้ทีใ่นฐำนะ

กรรมกำรและอนุกรรมกำรไดเ้ป็นอย่ำงดีตลอดมำ คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ

เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ให ้

เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำร

แทนกรรมกำรทีค่รบวำระ ประกอบดว้ย1)  นำยประภำส พลพพิัฒนพงศ ์ 2) ดร. 

ภูษิต วงศห์ล่อสำยชล และ 3) น.ส. ชตุมิำ ตัง้มตธิรรม เป็นกรรมกำรของบรษัิท 

ทัง้นี้ ประวัตขิองบุคคลที่ไดร้ับกำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำรและ นิยำมกรรมกำร

อสิระปรำกฎตำมเอกสำรทีแ่นบมำดว้ย  (ตำมเอกสำรแนบ 2) 
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วำระที ่6 พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตผุล ตำมขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 30 ซึง่ก ำหนดใหก้รรมกำร

ไดร้ับคำ่ตอบแทนตำมจ ำนวนทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก ำหนด โดยทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อื

หุน้ประจ ำปี 2564 ไดม้ีมตกิ ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 

2564 ไวด้ังน้ี 

- คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษัิท 8 คน ๆ ละ 400,000 บำท ตอ่ ปี 

- คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 บำท ตอ่ เดอืน 
• กรรมกำรตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ 20,000 บำท ตอ่ เดอืน 

- คำ่ตอบแทนอีน่ – ไมม่ ี

องค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำร  บริษัทมีค่ำตอบแทนประจ ำปีของ

กรรมกำรบริษัท และค่ำตอบแทนรำยเดือนตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้นของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  บรษัิทไม่มคี่ำตอบแทนอืน่ เชน่ ค่ำเบีย้ประชมุ โบนัส 

ค่ำเบี้ยประกันชวีติ รถประจ ำต ำแหน่ง และอื่น ๆ แก่คณะกรรมกำรบรษัิท และ

คณะอนุกรรมกำรอืน่ทกุคณะ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของ

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม

สำมัญผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

ส ำหรับกรรมกำร 8 ท่ำน ๆ ละ 400,000 บำทต่อปี  และค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตรวจสอบ 3 ท่ำน รวม 80,000 บำทต่อเดือน  ค่ำตอบแทนดังกล่ำวได ้

เปรียบเทียบกับขอ้มูลอำ้งองิต่ำง ๆ แลว้ และเป็นค่ำตอบแทนอัตรำเดียวกับ

ค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2564 และเป็นค่ำตอบแทนที่อยู่ในเกณฑเ์หมำะสมทีจ่ะ

ด ำรงไวซ้ ึง่กรรมกำรทีม่คีณุสมบัตทิีบ่รษัิทตอ้งกำร 

รำยกำร ปี 2564 ปี 2565 หน่วย 

1) คำ่ตอบแทนกรรมกำร ทำ่นละ 400,000 400,000 บำท ตอ่ ปี 

คำ่ตอบแทนประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

40,000 40,000 บำท ตอ่ 
เดอืน 

คำ่ตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 2 ทำ่น 
ๆ ละ 

20,000 20,000 บำท ตอ่ 
เดอืน 

คำ่ตอบแทนคณะอนุกรรมกำรอืน่ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

2) คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรและ
อนุกรรมกำร 

ไมม่ ี ไมม่ ี - 

3) คำ่ตอบแทนอืน่ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

นโยบำยและหลักเกณฑก์ำรเสนอคำ่ตอบแทน  บรษัิทมนีโยบำยจำ่ยคำ่ตอบแทน

คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ที่เหมะสมตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น โดย

เปรียบเทียบกับขอ้มูลอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน หรือรำยงำนขอ้มูล

ค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย หรือ

เทำ่กบัคำ่ตอบแทนในปีทีผ่ำ่นมำ และเป็นคำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสมกบัปรมิำณงำน 

ควำมรู ้ควำมสำมำรถทีจ่ะด ำรงไวซ้ ึง่กรรมกำรทีบ่รษัิทตอ้งกำร เพือ่เสนอใหผู้ถ้อื
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หุน้พจิำรณำอนุมัตเิป็นประจ ำทกุปี และเป็นค่ำตอบแทนทีอ่ยู่ในระดับทีเ่หมำะสม 

สอดคลอ้งกับภำระหนำ้ทีข่องกรรมกำรทีต่อ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

วำระที ่7 พจิำรณำแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก ำหนดคำ่สอบบญัช ีประจ ำปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำเสนอคณะกรรมกำร

บรษัิท เพื่อขออนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและค่ำสอบบัญช ีประจ ำปี 2565 โดย

เสนอผูส้อบบัญช ี5 รำย คอื 1) นำยประดษิฐ  รอดลอยทุกข ์2) นำงสำวนงรำม  

เลำหอำรดีลิก 3) นำงพรทพิย ์เลศิทะนงศักดิ ์4) นำงสำวสนัุนทำ ค ำสขุ และ 5) 

นำงสำวชมำภรณ์ รอดลอยทุกข์ แห่งส ำนักงำน เอเอสที มำสเตอร์ ทัง้น้ี เพื่อ

ส ำรองเผือ่รำยใดรำยหนึง่ไมส่ำมำรถท ำหนำ้ทีต่รวจสอบบัญชไีด ้

ผูส้อบบัญชขีองส ำนักงำน เอเอสที มำสเตอร์ เป็นผูส้อบบัญชเีดมิของบริษัท 

และบรษัิทยอ่ย เน่ืองจำกมมีำตรฐำนกำรท ำงำนทีด่ ีมคีวำมเชีย่วชำญในกำรสอบ

บัญช ีรวมทัง้ปฏบิัตหินำ้ทีไ่ดเ้ป็นอย่ำงดตีลอดมำ เมือ่ไดพ้จิำรณำเปรียบเทียบ

กับปรมิำณงำน และอัตรำคำ่สอบบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในระดับเดยีวกนั

แลว้เห็นวำ่ ส ำนักงำน เอเอสท ีมำสเตอร ์มคีำ่สอบบัญชทีีม่คีวำมเหมำะสม 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเห็นสมควรใหเ้สนอทีป่ระชมุสำมัญประจ ำปีผูถ้อืหุน้

พจิำรณำแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชบีรษัิท และก ำหนดคำ่สอบบัญช ีประจ ำปี 2565 ดังน้ี 

1) นำยประดษิฐ  รอดลอยทกุข ์ ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 0218 

2) น.ส.นงรำม  เลำหอำรดีลิก ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 4334 

3) นำงพรทพิย ์ เลศิทนงศกัดิ ์ ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 7633 

4) นำงสำวสนัุนทำ  ค ำสขุ  ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 8207  

5) น.ส.ชมำภรณ์ รอดลอยทกุข ์ ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 9211   

ในนำมบรษัิท เอเอสท ีมำสเตอร ์จ ำกดั คนใดคนหนึง่เป็นผูส้อบบัญชแีละแสดง

ควำมเห็นตอ่งบกำรเงนิของบรษัิท ประจ ำปี 2565 และอนุมัตคิำ่สอบบัญชี

ประจ ำปี 2565 เป็นเงนิ 900,000 บำท 

รำยกำร ปี 2564 ปี 2565 

คำ่สอบบัญช ี 900,000 บำท 950,000 บำท 

คำ่บรกิำรอืน่ ไมม่ ี ไมม่ ี

ขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ 

1. ผูส้อบบัญชแีห่งส ำนักงำน เอเอสที มำสเตอร์ ไม่มีควำมสัมพันธใ์ด ๆ กับ

บรษัิท ทัง้ทำงตรง และทำงออ้ม 

• ไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

• ไมเ่ป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิของบรษัิท  
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• ผูส้อบบัญชแีห่งส ำนักงำน เอเอสท ีมำสเตอร ์เป็นผูต้รวจสอบบัญชขีอง 

บจก. ซโิน-ไทย ฟรีซแอนดด์รำย ประจ ำปี 2564 (บรษัิทย่อย ทีบ่รษัิท

ถอืหุน้เกนิกวำ่ 50% ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด) 

2. นำยประดษิฐ  รอดลอยทกุข ์เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทมำเป็นเวลำ 2 ปี คอื 

ปี 2558-2559 น.ส. นงรำม เลำหอำรดีลิก เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทมำเป็น

เวลำ 3 ปี คอื ปี 2560-2562 และ น.ส. ชมำภรณ์ รอดลอยทุกข ์เป็นผูส้อบ

บัญชขีองบรษัิทมำเป็นเวลำ 3 ปี คอื ปี 2560-2562 น.ส. ชมำภรณ์ รอดลอย

ทกุข ์เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทมำเป็นเวลำ 2 ปี คอืปี 2563 - 2564 

วำระที ่8 พจิำรณำเรือ่งอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 

จงึขอเรียนเชญิท่ำนผูถ้อืหุน้โปรดเขำ้ร่วมประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 ตำมวัน 

และเวลำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้  โดยจะจัดกำรประชมุผูถ้อืหุน้ผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียง

รูปแบบเดียวเท่ำนั้น ภำยใตข้อ้บังคับของบริษัทฯ พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนสือ่

อเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 กฎหมำยและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ซึง่บรษัิทฯ จะเปิดให ้

ลงทะเบยีนส ำหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเองผ่ำนระบบอเิล็กทรอนกิส ์เพือ่

เขำ้รว่มกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 ไดต้ัง้แตวั่นที ่18 – 26 เมษำยน 2565 บรษัิทฯ 

ขอควำมร่วมมือผูถ้ือหุน้ และ/หรือ หรือผูร้ับมอบฉันทะ กรุณำศึกษำเงื่อนไข และวิธีกำร

ลงทะเบยีน และจัดเตรียมเอกสำรยนืยันตัวตน ตลอดจนศกึษำวธิกีำรออกเสยีงลงคะแนนและ

ขัน้ตอนกำรเขำ้ประชมุ ดังรำยละเอยีดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 6 

ในกรณีที่มีกำรมอบฉันทะ ขอใหท้่ำนผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูร้ับมอบฉันทะจัดส่งเอกสำร

ยืนยันตัวตน พรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะดังรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5 มำที่

เลขำนุกำรบรษัิท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอย

แองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 ภำยในวันที่ 20 

เมษำยน 2565 เมือ่บรษัิทฯ ไดต้รวจสอบรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ตำมรำยชือ่ ณ วันก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อื

หุน้ เพือ่เขำ้ร่วมประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ (Record Date) แลว้บรษัิทฯ จะสง่ชือ่ผูใ้ช ้(Username) 

และรหัสผ่ำน (Password ) ไปยังอเีมลท์ีผู่ถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้ับมอบฉันทะไดส้ง่มำแจง้บรษัิทฯ 

เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้และ/หรือผูม้อบฉันทะลงชื่อเขำ้ใชร้ะบบกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ผ่ำนสื่อ

อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) ตอ่ไป 
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ทัง้นี้ ผูถ้ือหุน้สำมำรถพิจำรณำมอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระของบริษัทฯ เพื่อใหเ้ขำ้

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยรำยละเอียดของกรรมกำรอสิระปรำกฏตำม

เอกสำรแนบ 4 โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถสง่หนังสอืมอบฉันทะฉบับลงนำม พรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 20 

บำท และเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5 มำที่

เลขำนุกำรบรษัิท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอย

แองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 ภำยในวันที่ 20 

เมษำยน 2565 

  

ขอแสดงควำมนับถอื 

 

       (นำยประยรู  พลพพิัฒนพงศ)์ 

   ประธำนกรรมกำร                                                                                                                
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

1. รำยงำนประจ ำปี 2564 (QR CODE) 
 

รายการเอกสารแนบ 

เอกสำรแนบ 1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 

เอกสำรแนบ 2 รำยนำมและประวัตกิรรมกำรทีไ่ดร้ับกำรเสนอชือ่ใหก้ลับเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกี

วำระหนึง่ 

เอกสำรแนบ 3 นยิำมกรรมกำรอสิระของบรษัิทฯ  

เอกสำรแนบ 4 รำยนำมและประวัตกิรรมกำรอสิระทีเ่ป็นผูร้ับมอบฉันทะจำกผูถ้อืหุน้ 

เอกสำรแนบ 5 หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

เอกสำรแนบ 6 เงื่อนไข  หลักเกณฑ ์ วธิีปฏบิัตใินกำรเขำ้ร่วมประชุม  และขอ้บังคับในส่วนที่

เกีย่วขอ้งกบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

เอกสำรแนบ 7 กำรใชร้หัสควิอำร ์(QR Code) ส ำหรับดำวนโ์หลดรำยงำนประจ ำปี 2564 

หมายเหต ุ

1) ผูถ้อืหุน้สำมำรถเรียกดูหนังสอืเชญิประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ และเอกสำรประกอบในเว็บไซต์

ของบรษัิท www.cmfrozen.com หมวดนักลงทนุสมัพันธ ์ขอ้ 7.1 ไดต้ัง้แตวั่นที ่27 มนีำคม 

2565 ลว่งหนำ้กอ่นกำรประชมุผูถ้อืหุน้อยำ่งนอ้ย 30 วัน 

2) หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ทีใ่ชใ้นกรณีผูถ้อืหุน้ตำ่งประเทศ  ซึง่แต่งตัง้ผูด้แูลและเก็บรักษำ

หลักทรัพย ์หรอืผูร้ับฝำกหลักทรัพย ์(Custodian) ในประเทศไทย สำมำรถดำวน์โหลดไดท้ี่

เว็บไซต:์ www.cmfrozen.com ภำยใตห้มวดนักลงทนุสมัพันธ ์

3) ผูถ้ือหุน้สำมำรถน ำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีกำรมอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระและค ำถำม
ลว่งหนำ้ไดท้ี ่

เลขำนุกำรบรษัิท 

บรษัิท เชยีงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส ์จ ำกดั (มหำชน)  

149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 

 10500 

Email: cg@cmfrozen.com 

4) ผูถ้อืหุน้ท่ำนใดตอ้งกำรรำยงำนประจ ำปี 2564 เป็นรูปเล่ม โปรดตดิต่อ นำยเทวนิทร ์รุ่งรัตน
พิทักษ์ นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-634-0061-4 หรือแจง้ควำมประสงค์ไปที่ E-Mail: 
tewinr@cmfrozen.com 

mailto:cg@cmfrozen.com
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
ของ 

บรษิทั เชยีงใหมโ่ฟรเซ่นฟูดส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที ่ ประชมุเมือ่วันพุธที ่28 เมษำยน 2564 เริม่ประชมุ เวลำ 10.00 น.โดยจัดกำร

ประชมุผูถ้อืหุน้ผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่ำนัน้ ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2 

เลขที ่149/32-34 ซอยแองโกลพลำซำ่  ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก กรงุเทพฯ 

องคป์ระชุม   นำยประยูร พลพพิัฒนพงศ ์ประธำนกรรมกำรบรษัิท เป็นประธำนในที่ประชุม 

กล่ำวเปิดประชมุและมอบหมำยใหน้ำยกรกจิ กอ้งไพบลูยผ์ล เป็นผูด้ ำเนนิกำรประชมุ โดยแถลง

ว่ำ วันนี้มีผูถ้ือหุน้ทัง้ที่มำเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และที่มอบใหผู้ร้ับมอบฉันทะมำเขำ้ร่วม

ประชมุแทน รวมจ ำนวน 35 คน นับจ ำนวนหุน้ได ้250,784,556 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.80 ของ

ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทและช ำระค่ำหุน้แลว้ จ ำนวน 381,145,725 หุน้ ซึง่เป็นจ ำนวนไม่นอ้ย

กว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด หรอืไม่นอ้ยกว่ำ 127,048,575 หุน้ และมผีูถ้อื

หุน้และผูร้ับมอบฉันทะมำประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 25 คน ตำมขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 34 จงึครบเป็น

องคป์ระชมุ  

วาระการประชุม  กอ่นด ำเนนิกำรประชมุตำมวำระ  ผูด้ ำเนนิกำรประชมุแจง้ตอ่ทีป่ระชมุ ดังน้ี 

วนันีม้กีรรมการบรษิทั มาเขา้รว่มประชุม รวม  8  คน คดิเป็น 100% คอื  

1. นำยประยรู  พลพพิัฒนพงศ ์  ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
2. นำยประภำส  พลพพิัฒนพงศ ์  ประธำนกรรมกำรบรหิำร และประธำน  

     คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
3. นำยอังกรู  พลพพิัฒนพงศ ์  กรรมกำรผูจ้ัดกำร และผูจ้ัดกำรฝ่ำยกำรตลำด 
4. นำยหลำน มู ่ชวิ   กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 
5. นำยอ ำนวย  ยศสขุ    กรรมกำรอสิระ  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

     และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
     คำ่ตอบแทน 

6. นำยอ ำพล  รวยฟพูันธ ์                กรรมกำรอสิระ  
7. ดร.ภษิูต วงศห์ลอ่สำยชล  กรรมกำรอสิระ  และประธำนคณะกรรมกำรก ำกับ

     ดแูลกจิกำร 
8. น.ส. ชตุมิำ ตัง้มตธิรรม  กรรมกำรอสิระ 

 

ผูเ้กีย่วขอ้งทีท่ ำหนำ้ทีใ่นทีป่ระชมุ ดังน้ี 

1. น.ส. ชมำภรณ์ รอดลอยทกุข ์       บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด – ผูต้รวจสอบ
     บัญช ี

2. น.ส. ชนำธปิ วทิยำกลู          ตัวแทนจำกสมำคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย – ผู ้
     สงัเกตกำรณ์ 

3. นำยเทวนิทร ์ รุง่รัตนพทิักษ์         ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรบัญชแีละกำรเงนิ และ 
     เลขำนุกำรบรษัิท 

4. นำยวันจันทร ์ ศวิบณุยวงศ ์  ทีป่รกึษำกฎหมำย 
5. นำยกรกจิ  กอ้งไพบลูยผ์ล  ผูด้ ำเนนิกำรประชมุ 
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กำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำยกำรตอ่ตำ้นคอรร์ัปชัน่ 

บรษัิทมอีดุมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรม ปฏบิัตติำมกฎหมำยของประเทศ

ไทยเพือ่ตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ัปชัน่ มคีวำมโปรง่ใส ยดึมั่นในควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม และ

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ตำมหลักบรรษัทภบิำลและจรยิธรรมในกำรด ำเนนิธุรกจิ ไม่สนับสนุนกำร

ทจุรติและคอรร์ัปชัน่ทกุรปูแบบ 

เมือ่วันที ่9 มนีำคม 2560 สมำคมสง่เสรมิสถำบันกรรมกำรบรษัิทไทย ในฐำนะเลขำนุกำร

ของคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏบิัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ (CAC) ไดใ้หก้ำร

รับรองบริษัท เป็นสมำชกิแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต โดยมี

ระยะเวลำกำรรับรอง 3 ปี และบรษัิทฯ ไดร้ับกำรรับรองใหเ้ป็นสมำชกิฯ ต่อเน่ืองเป็นสมัยที ่2 

เมือ่วันที ่4 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562   

ในปี 2563 ผูต้รวจสอบภำยในไดท้ ำกำรตรวจสอบกำรปฏบิัตติำมนโยบำยต่อตำ้นกำร

ทุจริตและคอร์รัปชั่นประจ ำปี และไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร

บรษัิท โดยไมพ่บกำรทจุรติและคอรร์ัปชัน่ 

กำรลงคะแนนและนับคะแนน  

ผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ หลังจำกลงทะเบยีนเขำ้ประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-

AGM) แลว้ ทกุทำ่นจะตอ้งกดลงคะแนนตำมจ ำนวนวำระกำรประชมุ ในแตล่ะวำระจะมชีอ่งใหท้ ำ

กำรกดลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ที่ประชุมจะท ำกำร

ลงคะแนนทีละวำระโดยไม่มีกำรสลับวำระกำรประชุม ในส่วนของวำระกำรลงคะแนนเสียง

เลอืกตัง้กรรมกำร บรษัิทเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล  

กำรประชุมน้ีใชร้ะบบ E-Shareholder Meeting ช่วยในกำรลงทะเบียนและนับคะแนน 

ผลกำรนับคะแนนในแต่ละวำระ จะปรำกฏคะแนนทีจ่อของโปรแกรม E-Shareholder Meeting 

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะทรำบผลของกำรนับคะแนน หำกผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ

เห็นว่ำผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง ก็สำมำรถท ำกำรตรวจสอบไดใ้นทันท ี บรษัิทไดเ้ชญิให ้น.ส. ชมำ

ภรณ์ รอดลอยทุกข ์ ตัวแทนจำกบรษัิท เอเอสท ีมำสเตอร ์จ ำกัด ผูต้รวจสอบบัญช ีท ำหนำ้ที่

เป็นผูต้รวจสอบผลกำรกดคะแนนเสยีงของกำรประชมุ 

กำรลงมต ิ    

หุน้หนึ่งหุน้มีเสยีงหนึ่งเสยีง กำรลงมตใินวำระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ใหถ้ือคะแนนเสยีง

ขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  ถำ้มคีะแนนเสยีงเท่ำกัน 

ใหป้ระธำนในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด วำระที ่2 เป็นวำระแจง้เพือ่

ทรำบ จงึไม่มกีำรออกเสยีงลงคะแนน วำระที ่6 กำรอนุมัตคิ่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำร

ตรวจสอบ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่เขำ้

รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และวำระที ่8 พจิำรณำอนุมัตเิรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

วาระทีห่นึง่ พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

ประธำนขอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2563 ซึง่
ประชมุ เมือ่วันที ่4 สงิหำคม 2563 ตำมทีไ่ดส้ง่ส ำเนำใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  และขอใหท้ีป่ระชมุมมีต ิ
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มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชมุไดพ้จิำรณำแลว้ เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซกัถำม หรอืขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชมุ
สำมัญผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2563 และมีมตเิป็นเอกฉันทร์ับรองรำยงำนกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ 
ประจ ำปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

วำระนี้มีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 35 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้
250,784,556 หุน้  

เห็นดว้ย 250,784,556 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง   
บัตรเสยี - เสยีง   

 
วาระทีส่อง รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทั ในรอบปี 2563 

นำยอังกรู พลพพิัฒนพงศ ์กรรมกำรผูจ้ัดกำร ไดแ้ถลงผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท ในปี 
2563 มผีลกำรด ำเนนิงำน ดังน้ี 

ภำวะเศรษฐกจิของประเทคคูค่ำ้ 

ในปี 2563 ทีผ่่ำนมำ กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำใหส้ถำนกำรณ์เศรษฐกจิโลก
หดตัวอย่ำงรุนแรง  ส่งผลกระทบไปอย่ำงกวำ้งขวำงทั่วโลก ต่อทัง้ภำคกำรท่องเทีย่ว 
ภำคบรกิำร ภำคอตุสำหกรรม กำรคำ้ กำรเกษตร รวมถงึภำคกำรเงนิ มำตรกำรภำครัฐใน
กำรควบคุมกำรแพร่ระบำด รวมทัง้กำรปรับตัวของผูค้น ส่งผลใหเ้กดิกำรเปลี่ยนแปลง
รปูแบบกำรด ำเนนิชวีติของคนทั่วโลก และทัง้หมดสรำ้งควำมทำ้ทำยตอ่กำรด ำเนนิธุรกจิ
และกจิกรรมทำงเศรษฐกจิอยำ่งทีไ่มเ่คยเห็นมำกอ่น  

ประเทศคู่คำ้ทีส่ ำคัญคอืประเทศญีปุ่่ น ก็ไดร้ับผลกระทบเชน่กัน สถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของ COVID-19 ท ำใหก้ำรจัดกำรแขง่ขันกฬีำ Olympic ตอ้งเลือ่นออกไป กำรขอควำม
ร่วมมอืจำกภำครัฐใหป้ระชำชน work from home กำรปิดโรงเรยีน กำรขอควำมร่วมมอื
ในกำรหยุดกำรใหบ้รกิำรของรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร ท ำใหเ้ศรษฐกจิชะลอตัว และท ำใหก้ำร
บรโิภคภำคครัวเรอืนลดลง 

ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่น 

บรษัิทฯมรีำยไดจ้ำกกำรสง่ออกเป็นหลัก และรับรูร้ำยไดเ้ป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ ในปี 
2563 สถำนกำรณ์อัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำโดยเฉพำะเงนิบำทตอ่เหรยีญสหรัฐทีอ่อ่นคำ่
ในช่วงตน้ปี และกลับมำแข็งค่ำอกีครัง้ในช่วงครึง่ปีหลัง เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกจิโลกโดยรวม ท ำใหเ้ป็นปัจจัยกดดันผลประกอบกำรที่
ลดลงของบรษัิทฯ  

สภำพภมูอิำกำศและปรมิำณวัตถดุบิ 

ส ำหรับสภำพภูมอิำกำศของประเทศไทย เน่ืองจำกสนิคำ้ของบริษัทฯเป็นสนิคำ้ทำง
กำรเกษตร สภำพภูมอิำกำศจงึเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน บรษัิทฯ ไดพ้ยำยำม
บรหิำรจัดกำรกำรเพำะปลูกแบ่งเป็นหลำยรุ่น เพื่อกระจำยควำมเสีย่ง และเพื่อเป็นกำร
สรำ้งควำมยดืหยุน่ในกำรปรับลดหรอืเพิม่ปรมิำณผลผลติใหเ้หมำะสม ในปี 2563 ตน้ทนุ
วัตถุดบิเมือ่ค ำนวณ Yield ผลผลติจำกกำรเพำะปลูกลดลง เมือ่เทยีบกับผลผลติสนิคำ้
ทำงกำรเกษตรโดยรวมไม่ไดป้ระสบปัญหำภัยแลง้เหมอืนปีก่อน รวมถงึตน้ทุนกำรผลติ
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อื่นๆที่ปรับตัวลดลง เช่นค่ำแรงกำรผลติต่อหน่วย จำกกำรบรหิำรประสทิธภิำพในกำร
ผลติของแรงงำน รวมถงึตน้ทุนโสหุย้กำรผลติต่อหน่วยที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 
จำกรำคำน ้ำมันเตำทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติลดลง ในขณะทีต่น้ทนุคำ่บรกิำรจัดเก็บสนิคำ้
หอ้งเย็นภำยนอกยังคงลดลงตอ่เน่ือง จำกกำรปรับปรงุกำรบรหิำรจัดกำรปรมิำณสนิคำ้คง
คลัง และประสทิธภิำพของอำคำรหอ้งเย็นคลังสนิคำ้ 

ผลกำรด ำเนนิงำน 

ปัจจัยทีส่ง่ผลต่อรำยไดข้องบรษัิทฯ เน่ืองจำกบรษัิทขำยสนิคำ้โดยกำรสง่ออกเป็นหลัก
เกนิกวำ่รอ้ยละ 90 ของรำยไดร้วม ดังจะเห็นไดจ้ำกกำรทีบ่รษัิทมรีำยไดร้วมจำกกำรขำย
ในปี 2563 ตำมงบกำรเงนิลดลง ทีม่ลูคำ่ 1,096.53 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัยอดขำยในปี 
2562 ทีม่มีูลค่ำ 1,163.26 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำลดลงรอ้ยละ 5.74 ในขณะทีบ่รษัิทมี
ยอดขำยสนิคำ้รวมทีป่รมิำณ 19,298 ตัน ลดลงจำกปี 2562 ทีม่ปีรมิำณยอดขำย 20,478 
ตัน หรือลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 5.76 โดยมีอัตรำก ำไรขัน้ตน้ในปี 2563 รอ้ยละ 13.45 
เพิม่ขึน้จำกอัตรำก ำไรขัน้ตน้ในปี 2562 ทีร่อ้ยละ 12.16 สง่ผลใหบ้รษัิทมกี ำไรสทุธติำม
งบกำรเงนิมูลค่ำ 1.15 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำลดลงรอ้ยละ 96.70 เมื่อเทียบกับก ำไร
สุทธมิูลค่ำ 34.76 ลำ้นบำทในปี 2562 และอัตรำก ำไรสุทธใินปี 2563 เท่ำกับรอ้ยละ 
0.10 ซึง่ลดลงเมือ่เทยีบกบัอัตรำก ำไรสทุธใินปี 2562 ทีร่อ้ยละ 2.99  

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทมกีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมนัียส ำคัญมำกกว่ำรอ้ยละ 20 โดย
มีก ำไรสุทธลิดลงรอ้ยละ 96.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเน่ืองมำจำก
ปัจจัยหลักของปรมิำณขำยสนิคำ้ที่ลดลง จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ COVID-19 
แมอ้ัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่เงนิบำทตอ่เหรยีญสหรัฐจะออ่นคำ่ลงเล็กนอ้ย และตน้ทุนขำย
ต่อหน่วยมกีำรปรับลดลง จำกกำรบรหิำรประสทิธภิำพในกำรผลติของแรงงำน ค่ำน ้ำมัน
เตำในปีทีผ่ำ่นมำทีล่ดลง รวมถงึ yield จำกผลผลติทำงกำรเกษตรทีด่ขี ึน้เล็กนอ้ย ท ำให ้
บริษัทมีอัตรำก ำไรขัน้ตน้ดีขึ้น นอกจำกนั้นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 
เน่ืองจำกค่ำระวำงเรือและค่ำใชจ้่ำยส่งออกลดลง รวมถงึค่ำใชจ้่ำยเดนิทำงที่ลดลง
เนื่องจำกสถำกำรณ์ COVID-19 แต่บรษัิทมขีำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น 25.23 ลำ้น
บำท เมือ่เทยีบกับก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นในปี 2562 ที่ 39.21 ลำ้นบำท บรษัิทจงึมี
อัตรำก ำไรสทุธลิดลงอย่ำงมนัียส ำคัญ โดยบรษัิทไม่มรีำยกำรทีม่ไิดเ้กดิขึน้ประจ ำในงบ
กำรเงนิประจ ำปี 2562 

นำยอังกูร พลพพิัฒนพงศ ์กรรมกำรผูจ้ัดกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ใน
รอบปี 2563 

รายการ งบการเงนิ หนว่ย 

สนิทรัพย ์ 1,517,643,727 บำท 

หน้ีสนิ 146,606,476 บำท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,371,037,251 บำท 

อัตรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู ้

ถอืหุน้ 

0.11 เทำ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,096,527,326 บำท 

ก ำไรส ำหรับปี 1,148,281 บำท 

ก ำไรสทุธ ิตอ่ ยอดขำย 0.10 % 

ก ำไรตอ่หุน้ 0.003 บำทตอ่หุน้ 
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กำรลงทนุโครงกำร Solar Roof 

• บรษัิทไดล้งทนุในโครงกำรระบบผลติไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทติย ์แบบ Solar 
Rooftop 

• ตดิตัง้แลว้เสร็จในเดอืนมกรำคม 2564 
• ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจำกกำรลงทนุในโครงกำร 

• กำรบรหิำรจัดกำรตน้ทนุกำรผลติและจัดเก็บสนิคำ้ 
• ประโยชนจ์ำกสทิธพิเิศษ BOI เรือ่งกำรลงทนุเพือ่กำรประหยัดพลังงำน 
• กำรใชพ้ลังงำนแสงอำทติย ์เป็นกำรลดมลภำวะและสง่เสรมิควำมยั่งยนืใน

กำรด ำเนนิธรุกจิ  

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดีและกำรพัฒนำกจิกำรเพื่อควำม
ยั่งยนื 

• บรษัิทฯ ยดึมั่นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิบนพื้นฐำน
ของควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งกำรตัดสินใจ
ด ำเนนิกำรใด ๆ ทำงธรุกจิจะค ำนงึถงึประเด็นดำ้นเศรษฐกจิ ควำมปลอดภัย อำชวีอ
นำมัย สิ่งแวดลอ้ม และสังคม เป็นส ำคัญ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะตอ้ง
ด ำเนนิกำรบนหลักกำรของควำมยั่งยนืและมุ่งผลลัพธท์ีย่ั่งยนื เพือ่สรำ้งคุณค่ำร่วม
แกผู่ม้สีว่นไดเ้สยี และด ำรงกำรยอมรับและควำมเชือ่ถอืของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย 

• ในปี 2563 บรษัิทไดส้มัครเขำ้ร่วมประเมนิควำมยั่งยนื และไดร้ับกำรคัดเลอืกจำก
ตลำดหลักทรัพย ์ใหเ้ป็น 1 ใน 124 บรษัิท ทีผ่่ำนกำรประเมนิและคัดเลอืกเขำ้สู่

รำยชือ่หุน้ยั่งยนื หรอื Thailand Sustainability Investment (THSI) 

เน่ืองจำกวำระน้ีเป็นวำระรับทรำบผลกำรด ำเนนิงำน จงึไมม่กีำรลงคะแนนเสยีง 

 

วาระทีส่าม พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 

ประธำนขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำงบกำรเงนิของบรษัิทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 
2563 ซึง่ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชรีับอนุญำตแลว้  จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำและมมีต ิ

มตทิีป่ระชุม 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดซักถำมเพิม่เตมิ  ทีป่ระชมุไดพ้จิำรณำแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันท์
อนุมัต ิงบกำรเงนิของบรษัิท ส ำหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

วำระนี้มีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 35 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้
250,784,556 หุน้  

เห็นดว้ย 250,784,556 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง   
บัตรเสยี - เสยีง   
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วาระทีส่ ี ่  พจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและ
การงดจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนนิงาน 

ประจ าปี 2563 

ประธำน แถลงใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อ
วันที ่24 กุมภำพันธ ์2564 ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสุทธ ิ1,148,281 
ลำ้นบำท คดิเป็น 0.003 บำทต่อหุน้ จงึไดพ้จิำรณำและมมีตงิดจ่ำยปันผล ประจ ำปี สิน้สดุวันที ่
31 ธันวำคม 2563  

ดังนัน้ กำรจัดสรรผลก ำไรยอ้นหลัง 3 ปี และกำรพจิำรณำอนุมัตกิำรงดจัดสรรผลก ำไร
ประจ ำปี 2563 จงึสรปุไดด้ังน้ี 

 

มตทิีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้จิำรณำแลว้ มีมตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตใิหบ้รษัิทฯ งดจ่ำยเงนิปันผล โดยมี
รำยละเอยีดตำมทีป่ระธำนแถลงทกุประกำร   ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

วำระนี้มีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 35 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้
250,784,556 หุน้  

เห็นดว้ย 250,784,556 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง   
บัตรเสยี - เสยีง   

 

วาระทีห่า้  พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ประธำน แถลงตอ่ทีป่ระชมุว่ำ ในปีนี้มกีรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระ จ ำนวน 3 คน 
คอื 

                   
 

 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หน่วย

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

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

ก าไร ต่อ หุ้น 0.42                      0.26                      0.09                      0.003                    บาท ต่อ หุ้น

เงินปันผล 0.34                      0.21                      0.06                      งดจ่าย บาท ต่อ หุ้น

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

อตัราการจ่ายปันผล 80.79                    82.11                    65.78                    งดจ่าย %

1. นำยอังกรู  พลพพิัฒนพงศ ์ กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 

2. นำยหลำน มู ่ชวิ ก ร ร ม ก ำ ร ที่ ไ ม่ เ ป็ น
ผูบ้รหิำร 

3. นำยอ ำพล รวยฟพูันธ ์ กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ 
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บรษัิทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้สำมำรถเสนอชือ่บุคคลอื่นนอกเหนือจำกบุคคล 3 คน 
ตำมที่กล่ำวมำ โดยบุคคลทีไ่ดร้ับกำรเสนอชือ่ตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งหำ้มตำมพระรำชบัญญัติ
บรษัิทมหำชนจ ำกัด  พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยฯ์  ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
และขอ้บังคับของบรษัิท และบุคคลทีไ่ดร้ับกำรเสนอชือ่นัน้ตอ้งยนิยอมใหม้กีำรเสนอชือ่ และ
หำกไดร้ับกำรเสนอชือ่แลว้ บรษัิทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัตกิ่อนจดทะเบยีนเป็นกรรมกำร หำก
ตรวจพบวำ่มคีณุสมบัตติอ้งหำ้ม บรษัิทฯ จะไมจ่ดทะเบยีนใหเ้ป็นกรรมกำรบรษัิท 

ทัง้น้ี บรษัิทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ สำมำรถเสนอรำยชือ่บุคคล เพื่อรับกำรพจิำรณำ
คัดเลอืกเป็นกรรมกำรบรษัิทลว่งหนำ้ ตัง้แตวั่นที ่2 ตลุำคม 2563 สิน้สดุวันที ่30 ธันวำคม 2563 
โดยมีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfrozen.com) 
และเว็บไซตข์องตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2563 น้ี ไม่มผีู ้
ถอืหุน้เสนอรำยชือ่บคุคลเพือ่รับคัดเลอืกเป็นกรรมกำรของบรษัิท  

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดพ้จิำรณำกรรมกำรทีค่รบวำระตำมแบบ 
Board skill matrix แลว้ พบว่ำกรรมกำร ที่ครบวำระทั ้ง 3 คน เป็นผูม้ีควำมรู ้ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ และมคีุณสมบัตติำมแบบตรวจสอบคุณสมบัตขิองบุคคลทีไ่ดร้ับคัดเลอืกใหเ้สนอ
ชือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท และกรรมกำรอสิระของบรษัิท อกีทัง้ไดอ้ทุศิตนในกำรท ำหนำ้ที่
กรรมกำรบรษัิทมำอยำ่งต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ตอ่บรษัิทเป็นอยำ่งมำก  จงึมคีวำมเห็นควรเสนอ
ใหก้รรมกำรทีค่รบวำระทัง้ 3 คน คอื 1) นำยอังกรู พลพพิัฒนพงศ ์ 2) นำยหลำน มู่ ชวิ และ 3) 
นำยอ ำพล รวยฟพูันธ ์กลับเขำ้เป็นกรรมกำรบรษัิทอกีวำระหนึง่  รำยชือ่ และประวัตโิดยย่อของ
กรรมกำรทีไ่ดร้ับกำรเสนอชือ่ ทัง้ 3 คน ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

โดยคณะกรรมกำรของบรษัิท ซึง่ไม่รวมกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระ พจิำรณำ
แลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ใหเ้สนอชื่อ
กรรมกำรทีค่รบวำระ 3 คน กลับเขำ้เป็นกรรมกำรอกีวำระหนึง่ คอื 1) นำยอังกรู  พลพพิัฒนพงศ ์ 
2) นำยหลำย มู่ ชวิ และ 3) นำยอ ำพล รวยฟูพันธ ์น ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร  เน่ืองจำกผูไ้ดร้ับกำรเสนอชือ่ทัง้ 3 คน ลว้นเป็นผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถ 
มปีระสบกำรณ์เหมำะสมทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษัิท 

กรรมกำรท่ำนหนึ่งที่ไดร้ับกำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำรอสิระ เป็นผูม้ีคุณสมบัตกิำรเป็น
กรรมกำรตำมทีก่ฏหมำยก ำหนด มคีวำมรูด้ำ้นต่ำง ๆ และควำมสำมำรถทีห่ลำกหลำยตรงตำมที่
บรษัิทตอ้งกำร  ตลอดระยะเวลำของกำรด ำรงต ำแหน่งไดท้ ำหนำ้ทีใ่นฐำนะกรรมกำรอสิระอยำ่ง
เต็มควำมสำมำรถ ใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอสิระ และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนต์อ่บรษัิท   

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดซักถำมเพิม่เตมิ ประธำน จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำ และมมีติ
เลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ  

มตทิีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้จิำรณำแลว้  ผ่ำนมตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบ
ฉันทะ  เลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลตำมล ำดับคอื 1) นำยอังกูร พลพพิัฒนพงศ ์ 2) นำย
หลำย มู ่ชวิ และ 3) นำยอ ำพล รวยฟพูันธ ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 

 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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วำระนี้มีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 35 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้
250,784,556 หุน้  

1. นำยอังกรู  พลพพิัฒนพงศ ์

เห็นดว้ย 250,784,556 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง   
บัตรเสยี - เสยีง   

วำระนี้มีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 35 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้
250,784,556 หุน้  

2. นำยหลำย มู ่ชวิ 

เห็นดว้ย 250,784,556 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง   
บัตรเสยี - เสยีง   

วำระนี้มีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 35 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้
250,784,556 หุน้  

3. นำยอ ำพล รวยฟพูันธ ์

เห็นดว้ย 250,782,741 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,815 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
งดออกเสยีง - เสยีง   
บัตรเสยี - เสยีง   

วาระทีห่ก พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2564 

ประธำนแถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ เพือ่เป็นกำรสง่เสรมิกำรปฏบิัตหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำรใน
กำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่มใหแ้ก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่หนำ้ที่ควำม
รับผดิชอบใหก้ับกรรมกำร โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ซึง่
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ ์2564 ไดพ้จิำรณำแลว้
เห็นวำ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ควรพจิำรณำอนุมัตคิำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 ดังน้ี 

              -    คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษัิท 8 ทำ่น ๆ ละ 400,000.- บำท ตอ่ ปี 
- คำ่ตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000.- บำท ตอ่ เดอืน 
- คำ่ตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 2 ทำ่น ๆ ละ 20,000.- บำท ตอ่ เดอืน 
- ไมม่สีทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ เชน่ คำ่เบีย้ประชมุ,โบนัส, เบีย้ประกนั เป็นตน้ 

นโยบำยและวธิกีำรในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน    

คำ่ตอบแทนดังกลำ่วไดเ้ปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูอำ้งองิตำ่ง ๆ แลว้ เป็นคำ่ตอบแทนทีอ่ยูใ่น
ระดับเดยีวกันกับอตุสำหกรรมเดยีวกัน  มคีวำมใกลเ้คยีงกับค่ำตอบแทนของบรษัิทจดทะเบียน
ซึง่ประกอบธุรกจิและมีขนำดใกลเ้คียงกัน และเป็นค่ำตอบแทนเดียวกันกับค่ำตอบแทนของ
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บรษัิทประจ ำปี 2563 ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยของบรษัิททีจ่ะก ำหนดค่ำตอบแทนทีอ่ยู่ในเกณฑ์
เหมำะสม ทีจ่ะด ำรงไวซ้ ึง่กรรมกำรทีม่คีณุสมบัตทิีบ่รษัิทตอ้งกำร            

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทำ่นใดซกัถำมเพิม่เตมิ ประธำน จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำ และมมีต ิ

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชมุไดพ้จิำรณำแลว้มมีตเิป็นเอกฉันท ์ อนุมัตกิ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 
2564 ตำมทีป่ระธำนแถลง ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

วำระนี้มีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 35 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้
250,784,556 หุน้  

เห็นดว้ย 250,784,556 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง   
บัตรเสยี - เสยีง   

 
วาระทีเ่จ็ด   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2564 

                   ประธำนแถลงใหท้ีป่ระชมุทรำบว่ำ ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่2/2564 
เมือ่วันที ่24 กมุภำพันธ ์2564 ไดพ้จิำรณำเห็นควรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และก ำหนดค่ำ
สอบบัญช ีประจ ำปี 2564 โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ เพือ่อนุมัตแิต่งตัง้บรษัิท เอเอสท ีมำสเตอร ์จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยใหผู้ส้อบ
บัญชคีนใดคนหนึง่ดังตอ่ไปน้ี 

1. นำยประดษิฐ  รอดลอยทกุข ์          ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต เลขที ่0218  
2. น.ส. นงรำม  เลำหอำรดีลิก            ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต เลขที ่ 4334 
3. นำงพรทพิย ์ เลศิทนงศักดิ ์            ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต เลขที ่7633 
4. น.ส. สนัุนทำ ค ำสขุ            ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต เลขที ่8207 
5. น.ส.ชมำภรณ์ รอดลอยทกุข ์          ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต เลขที ่9211    

เป็นผูส้อบบัญชแีละแสดงควำมคดิเห็นตอ่งบกำรเงนิของบรษัิท ประจ ำปี 2564 โดยผูส้อบบัญชี

ที่เสนอแต่งตัง้ ไม่มีควำมสัมพันธ ์หรือมีส่วนไดเ้สยีกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทที่เกีย่วขอ้ง 
ผูบ้รหิำร หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลักษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อกำรปฏบิัตหินำ้ทีอ่ย่ำงเป็นอสิระ โดย
เสนอคำ่ตรวจสอบของบรษัิท จ ำนวนเงนิ 900,000.- บำท (เกำ้แสนบำทถว้น)    

                     เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดซักถำมเพิม่เตมิ ประธำน จงึขอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำ 
และมมีต ิ

มตทิีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้จิำรณำแลว้มีมตเิป็นเอกฉันท ์อนุมัตใิหแ้ต่งตัง้บรษัิท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด 
โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่ดังตอ่ไปน้ี 

1. นำยประดษิฐ  รอดลอยทกุข ์          ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต เลขที ่0218  
2. น.ส. นงรำม  เลำหอำรดีลิก            ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต เลขที ่ 4334 
3. นำงพรทพิย ์ เลศิทนงศักดิ ์            ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต เลขที ่7633 
4. น.ส. สนัุนทำ ค ำสขุ             ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต เลขที ่8207 
5. น.ส.ชมำภรณ์ รอดลอยทกุข ์          ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต เลขที ่9211    
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เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัท ประจ ำปี 2564 และแสดงควำมคดิเห็นต่องบกำรเงินของ
บรษัิท และอนุมัตคิำ่ตรวจสอบของบรษัิท จ ำนวนเงนิ 900,000.- บำท (เกำ้แสนบำทถว้น)  ดว้ย
คะแนนเสยีง ดังน้ี     

 

  วำระนี้มีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชมุ จ ำนวน 35 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้
250,784,556 หุน้ 

เห็นดว้ย 250,784,556 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง   
บัตรเสยี - เสยีง   

 

วาระทีแ่ปด   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ ( ถา้ม ี) 

ไมป่รำกฏวำ่มผีูเ้สนอเรือ่งอืน่ๆ เพือ่พจิำรณำในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 

 
เมือ่ไม่มผีูใ้ดเสนอเรือ่งอืน่ใดเขำ้สูก่ำรพจิำรณำ และไม่มผีูใ้ดสอบถำมเพิม่เตมิ ประธำน

จงึกลำ่วปิดกำรประชมุ และขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุทำ่นทีม่ำเขำ้รว่มประชมุ 
 
 
ปิดประชมุเมือ่เวลำ 11.30 น. 

 
                                                                                    

   ลงชือ่                       
 
                                                                           (นำยประยรู   พลพพิัฒนพงศ)์ 
                                                                                                         
         ประธำนทีป่ระชมุ    
 
        
 

  
               

 
                     (นำยเทวนิทร ์รุง่รัตนพทิักษ์) 
                              
              เลขำนุกำรบรษัิท             
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-- 

รายนามและประวตักิรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการ
อกีวาระหนึง่ 

เพือ่ประกอบการพจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 วาระที ่5 
พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

            
 
 
 
 
 
 

1. นำยประภำส พลพพัิฒนพงศ ์

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร  

อำย ุ 73 ปี 

กำรศกึษำ มัธยมศกึษำตอนปลำย 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร/ ปีที่
อบรม 

DAP-8/2547 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรผูจั้ดกำร บมจ.เชยีงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส-์ตัง้แต ่3 
พ.ย.2531-31 ธ.ค.2558                                                                                              
ประธำนกรรมกำรบรหิำร บมจ.เชยีงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส ์ตัง้แต ่
1 ม.ค.2559-ปัจจุบัน                                                                                 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจ บมจ.เชยีงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส-์ตัง้แต ่3 
พ.ย.2531-ปัจจุบัน                                                                                             
กรรมกำร บจก.อะกรฟีู้ด โพรเซสซิง่-ตัง้แต ่6 ม.ิย.2546-21 
ธ.ค. 2558 

ต ำแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ไมม่ ี

ต ำแหน่งในกจิกำรอืน่                                              
(ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน) 

ไมม่ ี

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่
แขง่ขัน /              กจิกำรที่
เกีย่วเน่ืองกับธรุกจิของบรษัิท 

ไมม่ ี

กำรเขำ้ประชมุกรรมกำร ปี 2564 คณะกรรมกำรบรษัิท  7 / 7  ครัง้                                                                                
คณะกรรมกำรบรหิำร  7 / 7 ครัง้                                                                                
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  2 / 2  ครัง้                                                     
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  3 / 3 ครัง้ 

วันเดอืนปีและจ ำนวนปีทีเ่ป็น
กรรมกำร 

วันที ่3 พฤศจกิำยน 2531, 34 ปี 

กำรถอืหุน้ในบรษัิท ณ  31 ธ.ค. 
2564 

สว่นตวั     9,102,800 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  2.39                                                               
คูส่มรส             -        หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ     -                                                             
รวม          9,102,800 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  2.39 
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-- 

รายนามและประวตับิคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เลอืกต ัง้เป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดร. ภษิูต  วงศห์ลอ่สำยชล          

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ 

อำย ุ 51 ปี 

กำรศกึษำ ปรญิญำเอก บรหิำรธรุกจิ – มหำวทิยำลัยโนวำเซำ้อสีเทริน์, 
สหรัฐอเมรกิำ                                                                                  
ปรญิญำเอก ครุศำสตร-์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย                                                                 
ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ – มหำวทิยำลัยอนิเดยีนำโพลสี
,สหรัฐอเมรกิำ ปรญิญำโท บัญช-ีมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์                                                                   
ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์– จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร/ ปีที่
อบรม 

DAP 170/2020 

BNCP 9/2020 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน อำจำรยป์ระจ ำ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย เริม่ 1 ม.ิย. 
2548-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                             
ผูอ้ ำนวยกำรหลกัสตูรบรหิำรธรุกจิมหำบัณฑติออนไลน ์                                         
เริม่ 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบัน                                                                                            
กรรมกำรอสิระ-บมจ.เชยีงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส ์ตัง้แต ่30 ม.ย.
2553-ปัจจุบัน 

ต ำแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ไมม่ ี

ต ำแหน่งในกจิกำรอืน่                                                        
(ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน) 

ไมม่ ี

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่
แขง่ขัน /                               
กจิกำรทีเ่กีย่วเน่ืองกับธรุกจิของ
บรษัิท 

ไมม่ ี

กำรเขำ้ประชมุกรรมกำร ปี 2564 คณะกรรมกำรบรษัิท  7 / 7 ครัง้                                                                                   
คณะกรรมกำรก ำกับดแูลกจิกำร 3 / 3 ครัง้                                    
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3 / 3 ครัง้                                     
คณะกรรมกำรทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิำร 1 / 1 ครัง้ 

วันเดอืนปีและจ ำนวนปีทีเ่ป็น
กรรมกำร 

วันที ่30 เมษำยน 2553, 12 ปี 

กำรถอืหุน้ในบรษัิท ณ 31 ธ.ค. 
2564 

ไมม่ ี
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-- 

 
3. น.ส. ชุตมิา ต ัง้มตธิรรม  

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ 

อำย ุ 53 ปี 

กำรศกึษำ ปรญิญำโท-บรหิำร-สถำบันบัณฑติบรหิำรธรุกจิศศนิทร ์แหง่
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
ปรญิญำตร-ีวศิวกรรมศำสตรบ์ัณฑติ (อตุสำหกำร)-
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร/ ปีที่
อบรม 

DAP.67/2550, AACP.26/2560 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรผูม้อี ำนำจและผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยบัญชี

และกำรเงนิ-บมจ.มั่นคงเคหะกำร (2533-2558)                        

ต ำแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ไมม่ ี

ต ำแหน่งในกจิกำรอืน่                                                        
(ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน) 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจ-บจก.สำมัคคซีเีมนต ์

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่
แขง่ขัน /                               
กจิกำรทีเ่กีย่วเน่ืองกับธรุกจิของ
บรษัิท 

ไมม่ ี

กำรเขำ้ประชมุกรรมกำร ปี 2564 คณะกรรมกำรบรษัิท  7 / 7 ครัง้                                                                                    
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  4 / 4  ครัง้                                             
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 2 / 2 ครัง้                                         
คณะกรรมกำรทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิำร 1 / 1 ครัง้ 

วันเดอืนปีและจ ำนวนปีทีเ่ป็น
กรรมกำร 

วันที ่26 เมษำยน 2559, 6 ปี 

กำรถอืหุน้ในบรษัิท ณ 31 ธ.ค. 
2564 

ไมม่ ี
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นยิามกรรมการอสิระ 

บรษัิทฯก ำหนดคุณสมบัตขิองกรรมกำรอสิระ ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยยดึหลักแนวปฏบิัติ
ทีด่ใีนกำรก ำกบัดแูลกจิกำร ดังน้ี 

• ไม่ถือหุน้เกนิรอ้ยละ 0.50 ของทุนช ำระแลว้ของบรษัิท บรษัิทย่อย  บรษัิทร่วม  หรือ
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ใหนั้บรวมถงึหุน้ทีถ่อือยู่โดยผูเ้กีย่วขอ้งดว้ย เขม้กว่ำขอ้ก ำหนด
ของ กลต. ทีก่ ำหนดไวไ้มเ่กนิ รอ้ยละ 1.0 

• เป็นกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ไดไ้มเ่กนิ 3 บรษัิท เขม้กวำ่ขอ้ก ำหนดของ กลต. ที่
ก ำหนดไวไ้มเ่กนิ 5 บรษัิท 

• ไมม่สีว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดร้ับเงนิเดอืน
ประจ ำ หรือมีอ ำนำจควบคุมในบริษัท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทที่เกีย่วขอ้ง หรือ
บรษัิททีผู่ถ้อืหุน้รำยใหญ่เขำ้ไปถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม เกนิกว่ำรอ้ยละ 5 ของ
ทุนช ำระแลว้ หรอืเป็นบุคคลทีม่คีวำมขัดแยง้ โดยตอ้งไม่มผีลประโยชน ์หรอืสว่นไดเ้สยี
ในลักษณะดังกลำ่วมำแลว้เป็นเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปี 

• ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสัมพันธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ใน
ลักษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ  คู่สมรส พีน่อ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิำร 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่ผูม้อี ำนำจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้ับกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำร หรอืผู ้
มอี ำนำจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

• ไม่มคีวำมสมัพันธท์ำงธุรกจิกบับรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอืนติบิุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขัดแยง้ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระ และไม่มี
ลักษณะอื่นใดที่ท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงอสิระเกีย่วกับกำรด ำเนินงำนของ
บรษัิท 

• ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สยีไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มในดำ้นกำรเงนิ และกำร
บรหิำรงำนในบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษัิท 

• ไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพยก์ ำหนด 

• เป็นอสิระจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษัิท 
• สำมำรถดแูลผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทกุรำยใหเ้ทำ่เทยีมกนั 
• สำมำรถดูแลไม่ใหเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบรษัิทกับผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้

รำยใหญ ่หรอืบรษัิทอืน่ซึง่มผีูบ้รหิำร หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญก่ลุม่เดยีวกนั 
• สำมำรถเขำ้รว่มกำรประชมุคณะกรรมกำร เพือ่ตัดสนิใจในประเด็นทีส่ ำคัญของบรษัิท 
• เป็นบคุคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมเชีย่วชำญ ประสบกำรณ์ ตลอดจนภำวะ

ผูน้ ำและวสิยัทัศนท์ีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิท 
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รายนามและประวตักิรรมการอสิระ 
เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำกรณีผูถ้อืหุน้มคีวำมประสงคม์อบหมำยใหก้รรมกำรอสิระเป็นผูร้ับมอบ

ฉันทะ 
 

 
 

นายอ านวย ยศสขุ 

ประเภทของกรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

สว่นไดเ้สยีในวำระทีเ่สนอ มสีว่นไดเ้สยีในวำระที ่6 พจิำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำร 

อำย ุ 85 ปี 

ทีอ่ยู ่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซำ่ ถ.สรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก 
กรงุเทพฯ 10500 

 
 

 
 
นายอ าพล รวยฟูพนัธ ์

ประเภทของกรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ 

สว่นไดเ้สยีในวำระทีเ่สนอ มสีว่นไดเ้สยีในวำระที ่6 พจิำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำร 

อำย ุ 53 ปี 

ทีอ่ยู ่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซำ่ ถ.สรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก 
กรงุเทพฯ 10500 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.)  
เขยีนที_่______________________ 

วันที_่_______เดอืน  ____________      พ.ศ. 2565 
(1)    ขำ้พเจำ้____________________________________สญัชำต_ิ_________________ 

อยูบ่ำ้นเลขที_่_________ถนน_____________________ต ำบล / แขวง______________ 
อ ำเภอ / เขต_____________________________จังหวดั________________
รหัสไปรษณีย_์______ 

      (2)    เป็นผูถ้อืหุน้ของ   บรษิทั  เชยีงใหมโ่ฟรเซน่ฟูดส ์ จ ากดั ( มหาชน )   ( “บรษิทั” )    
โดยถอืหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม______________หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนได ้
เทำ่กับ___________เสยีง  ดังน้ี 
หุน้สำมญั________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กับ_________________เสยีง                         
หุน้บรุมิสทิธ_ิ_____________หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กับ_________________เสยีง 

         (3)     ขอมอบฉันทะให ้
                            1.     ชือ่______________________________อำย_ุ________ปี อยู่
บำ้นเลขที_่_______ถนน________________________ต ำบล /แขวง__________________ 
อ ำเภอ / เขต____________________จังหวัด____________รหัสไปรษณีย_์_____หรอื 
                             2.    ชือ่______________________________อำย_ุ________ปี อยู่
บำ้นเลขที_่_______ถนน________________________ต ำบล / แขวง_________________ 
อ ำเภอ / เขต____________________จังหวัด____________รหัสไปรษณีย_์______หรอื 
                            3.     ชือ่______________________________อำย_ุ________ปี อยู่
บำ้นเลขที_่_______ถนน________________________ต ำบล / แขวง__________________ 
อ ำเภอ / เขต____________________จังหวัด____________รหัสไปรษณีย_์________ 
       คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้  เพือ่เขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
แทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี  2565   ในวันที ่ 27  เมษำยน  2565 เวลำ  
10.00  น. เป็นกำรประชมุแบบอเิล็กทรอนกิสเ์พยีงรูปแบบเดยีว  โทร.02-6340061-4  หรอืจะพงึ
เลือ่นไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ืน่ดว้ย 
(4)      ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้น้ี 
ดังน้ี 
 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำร
    ตำมทีเ่ห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  
    ดังน้ี 
                     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
 วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทั ในรอบปี 2564 
                      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำร
    ตำมทีเ่ห็นสมควร 
                      (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  
    ดังน้ี 
                            เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   2564 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำร
    ตำมทีเ่ห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  
    ดังน้ี 
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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 วาระที ่4   พจิารณาและอนุมตักิารงดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและ
   การงดการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าปี 2564 
    (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำร
    ตำมทีเ่ห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  
    ดังน้ี 
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
 วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำร
    ตำมทีเ่ห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  
    ดังน้ี      
     การแตง่ต ัง้กรรมการท ัง้ชุด 
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
     การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    4.1 นายประภาส  พลพพิฒันพงศ ์                   
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
                                      4.2 ดร. ภษูติ วงศห์ลอ่สายชล     
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
                                     4.3 น.ส. ชุตมิา ต ัง้มตธิรรม 
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
 วาระที ่6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี
   2565 
    (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำร
    ตำมทีเ่ห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  
    ดังน้ี 
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
 วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2564 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำร
    ตำมทีเ่ห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  
    ดังน้ี 
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
                            (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำร
    ตำมทีเ่ห็นสมควร 
                            (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  
    ดังน้ี 
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

(5)   กำรลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดทีไ่มเ่ป็นไปตำมทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ี   
ใหถ้อืวำ่กำรลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้ 
(6)  ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไมไ่ดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่
ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีำรพจิำรณำหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจำกเรือ่งทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ 
รวมถงึกรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประกำรใดใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธิ
พจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
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 กจิกำรใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีง
ตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบใุนหนังสอืมอบ ฉันทะใหถ้อืเสมอืนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 
      
     ลงชือ่_____________________ผูม้อบฉันทะ 

   (                                                              ) 
     ลงชือ่_____________________ผูรั้บมอบฉันทะ 

                                            (                                                                ) 
    ลงชือ่_____________________ผูรั้บมอบฉันทะ 
                                            (                                                                ) 
    ลงชือ่_____________________ผูรั้บมอบฉันทะ 

       (                                                                 ) 
 
 
หมายเหต ุ 
                                        
 1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออก
เสยีงลงคะแนนไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้
2.  วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3.  ในกรณีทีม่วีำระทีจ่ะพจิำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุ
เพิม่เตมิไดใ้นใบประจ ำตอ่แบบหนังสอื มอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ                                          
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของ  บรษิทั  เชยีงใหมโ่ฟรเซน่ฟูดส ์ จ ากดั  ( มหาชน ) 
 
ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565  ในวันที ่ 27  เมษำยน  2565  เวลำ  10.00 น.  เป็นกำร
ประชมุแบบอเิลก็ทรอนกิสเ์พยีงรูปแบบเดยีว  โทร. 02-6340061-4  หรอืจะพงึเลือ่นไปในวัน  เวลำ  
และสถำนทีอ่ืน่ดว้ย 
                                     ___________________________ 
                 
 วาระที_่______

เรือ่ง_______________________________________________________ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที ่
  เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดังน้ี 
   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง   
 วาระที_่______

เรือ่ง_______________________________________________________ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที ่
  เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดังน้ี 
   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง   
 วาระที_่______

เรือ่ง_______________________________________________________ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที ่
  เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดังน้ี 
   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง   
 วาระที_่______

เรือ่ง_______________________________________________________ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที ่
  เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดังน้ี 
   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง   

 วาระที_่______ 
เรือ่ง  เลอืกต ัง้กรรมการ  ( ตอ่ ) 

ชือ่กรรมกำร________________________________________________________  
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
ชือ่กรรมกำร________________________________________________________  
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
ชือ่กรรมกำร________________________________________________________  
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
ชือ่กรรมกำร________________________________________________________  
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
ชือ่กรรมกำร________________________________________________________  
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
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เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์วธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ การออกเสยีง
ลงคะแนน 

ขอ้บงัคบับรษิทั ในสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

เพื่อใหก้ำรประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็น
ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึก ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบเอกสำร หรอืหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู ้
ถอืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิัต ิทัง้นี้ บรษัิท
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะผ่อนผันกำรยืน่แสดงเอกสำรหรอืหลักฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้รว่มประชมุแตล่ะรำยตำมทีบ่รษัิทจะพจิำรณำเห็นสมควร 

การยนืยนัตวัตน และวธิกีารเขา้ร่วมประชุมสามญัผูผู้ ้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสือ่
อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 

บรษัิทฯ จะจัดกำรประชมุผูถ้อืหุน้ผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส(์E-AGM) ภำยใตข้อ้บังคับของ
บรษัิทฯ พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถงึกฎหมำย
และกฎอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การยนืยนัตวัตนของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

 กรณีผูถ้อืหุน้ชำวไทย สำมำรถลงทะเบยีน (Pre-Register) ผำ่นระบบ e-Service ในกรณี
ผูถ้อืหุน้ชำวตำ่งชำตแิละ/หรอืผูร้ับมอบฉันทะ จะตอ้งสง่เอกสำรยนืยันตัวตนลว่งหนำ้มำยังบรษัิท
ฯ เพือ่เป็นเอกสำรหลักฐำนประกอบส ำหรับกำรเขำ้ร่วมประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 ผำ่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมที่ระบุในดำ้นล่ำงนี้  E-mail: cg@cmfrozen.com หรือ
ส ำนักงำนใหญ่ของบรษัิท 149/34 ซอยแองโกลพลำซำ่ ถนนสรุวงค ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก 
กรงุเทพฯ 10500 ภำยในวันที ่20 เมษำยน 2565 

เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชุม 

1. กรณีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

1.1  บคุคลธรรมดา 

1) ผูถ้ือหุน้บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย สำมำรถลงทะเบียนผ่ำนระบบ DAP e-
Shareholder Meeting ท ำ ง 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lkjvwIKXU8faTIerOrKB
rFPW%2fpZKBc2Np49ZwZwW0nt6JbTgItnqlg%3d%3d และสำมำรถดำวน์
โ ห ล ด ขั ้ น ต อ น ก ำ ร ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ด ้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html ส ำหรับผูถ้อืหุน้บุคคล
ธรรมดำต่ำงชำติ สำมำรถส่งเอกสำรยืนยันตัวตน โดยระบุอีเมล์หรือเบอร์
โทรศัพทเ์พือ่กกำรตดิตอ่ และสง่มำตำมทีอ่ยูท่ีร่ะบเุพือ่กำรด ำเนนิกำรลงทะเบยีน 

2) ผูถ้ือหุน้บุคคลธรรมดำสัญชำตไิทยจ ำเป็นตอ้งใชบ้ัตรประจ ำตัวประชำชน เพื่อ
ยืนยันตัวตนในกำรลงทะเบียนและเขำ้ร่วมกำรประชุมฯ ส ำหรับผูถ้ือหุน้บุคคล
ธรรมดำต่ำงชำตสิำมำรถใชส้ ำเนำเอกสำรทีส่่วนรำชกำรออกใหอ้ืน่ๆ เช่น บัตร
ประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร ใบขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทำง ซึง่ผู ้
ถอืหุน้ไดล้งลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถูกตอ้ง และหำกมกีำรเปลีย่นชือ่-นำมสกุล 
ใหย้ืน่ หลักฐำนประกอบ และสง่เอกสำรยนืยันตัวตนมำทีอ่ยูบ่รษัิทตำมทีไ่ดร้ะบ ุ
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1.2 นติบิคุคล โดยผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการผูม้อี านาจ) 

1) ผูถ้อืหุน้สำมำรถสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส ำหรับผูถ้อืหุน้ เพือ่เขำ้ประชมุสำมัญผู ้
ถือหุ น้ประจ ำ ปี  2564 มำที่บริษัทฯ เพื่อยืนยันตั วตนและรับชื่อ เข ำ้ใช  ้
(Username) และ รหัสผำ่น (Password) 

2) น ำส่งส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิุคคล (มีอำยุไม่เกนิ 1 ปี ) ซึง่
รับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมกำรผูม้อี ำนำจ) และมขีอ้ควำม
แสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิตบิุคคล(กรรมกำรผูม้อี ำ นำจ) ทีจ่ะเขำ้ประชมุมอี ำนำจ
กระท ำกำรแทนนติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ โดยสง่เอกสำรยนืยันตัวตนมำทีอ่ยูบ่รษัิท
ฯ ตำมทีไ่ดร้ะบไุว ้

3) น ำสง่ส ำเนำเอกสำรทีส่ว่นรำชกำรออกใหอ้ืน่ๆ เชน่ บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตร
ประจ ำตัวขำ้รำชกำร ใบขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทำง ซึง่ผูแ้ทนนติบิุคคล (กรรมกำร
ผูม้อี ำนำจ)ไดล้งลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 

2   กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบ
ฉนัทะจะตอ้งน าสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 
3.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา 

1) แบบลงทะเบยีน ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะลงลำยมอืชือ่แลว้ 
2) หนังสอืมอบฉันทะตำมแบบทีส่่งมำพรอ้มหนังสอืนัดประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ 

ข.) ซึง่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้ับ
มอบฉันทะ 

3) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนทีส่่วนรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบฉันทะ 
ซึง่ผูม้อบฉันทะไดล้งลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

4) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนทีส่ว่นรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ 1.1 (2) ของผูร้ับมอบฉันทะ 
ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะไดล้งลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนติบิคุคล 

1) แบบลงทะเบยีน ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะลงลำยมอืชือ่แลว้ 
2) หนังสอืมอบฉันทะตำมแบบทีส่ง่มำพรอ้มหนังสอืนัดประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ 

ข.) ซึง่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมอืชือ่ของผูม้อี ำนำจกระท ำ
กำรแทนนติบิคุคล ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ 

3) ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิุคคล (มีอำยุไม่เกนิ 1 ปี ) ซึง่รับรอง
ส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิตบิุคคล (กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจ) 
หรอืหนังสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี ทัง้น้ีเอกสำรตำมขอ้น้ีตอ้งมขีอ้ควำมแสดงใหเ้ห็น
ว่ำ บุคคลทีล่งลำยมอืชือ่เป็นผูม้อบฉันทะในหนังสอืมอบฉันทะ เป็นผูม้อี ำนำจ
กระท ำกำรแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

4) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ 1.1 (2) ของผูม้ีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทนนติบิุคคล ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ ทีบุ่คคลดังกล่ำวไดล้งลำยมอืชือ่
รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ 1.1 (2) ของผูร้ับมอบ
ฉันทะ ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะไดล้งลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3.3 กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 4 

1) แบบลงทะเบยีน ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะลงลำยมอืชือ่แลว้ 
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2) หนังสอืมอบฉันทะตำมแบบทีส่ง่มำพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ (แบบ ก. หรอืแบบ 
ข.) ซึง่เลือกมอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกำ
เครื่องหมำยหนำ้ชือ่กรรมกำรอสิระ ตำมทีบ่รษัิทฯ ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ 
โดยเลอืกเพยีงคนเดยีว และไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมอืชือ่
ผูม้อบฉันทะ 

3) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดำใหน้ ำสง่เอกสำรตำมขอ้ 2.1(3) 
4) กรณีผูม้อบฉันทะ เป็นนติบิคุคลใหน้ ำสง่เอกสำรตำมขอ้ 2.2 (3) และ2.2(4) 

3 กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

1) แบบลงทะเบยีน ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะลงลำยมอืชือ่แลว้ 
2) หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึง่ไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้งครบถว้นและลงลำยมอื

ชือ่ผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ 
3) เอกสำรเชน่เดยีวกบักรณีนติบิคุคล ตำมขอ้ 1.2 หรอื 2.2 
4) หนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศให ้Custodian เป็นผู ้

ลงลำยมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
5) หนังสือยืนยันว่ำผูล้งลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญำตให ้

ประกอบธรุกจิ Custodian 
 

หมายเหต ุ

1. ขอใหผู้ถ้ือหุน้ชำวต่ำงชำต ิและ/หรือ ผูร้ับมอบฉันทะจัดส่งเอกสำรยนืยันตัวตน พรอ้มกับ
หนังสอืมอบฉันทะ (ในกรณีทีม่กีำรมอบฉันทะ) ดังรำยละเอยีดขำ้งตน้ มำทีเ่ลขำนุกำรบรษัิท 
E-mail: cg@cmfrozen.com หรอืส ำนักงำนใหญ่ของบรษัิท 149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ 
ถนนสรุวงค ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวนัที ่20 เมษายน 2565 
เมือ่บรษัิทฯ ไดต้รวจสอบรำยชือ่อผูถ้อืหุน้ตำมขอ้มลู ณ วัน ก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record 
Date) แลว้ บรษัิท ฯ จะสง่ชือ่ผูใ้ช ้(Username) และรหัสผำ่น (Password ) ไปยังอเีมลท์ีผู่ ้
ถอืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะไดส้ง่มำแจง้บรษัิท ฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะลงชือ่เขำ้ใช ้

ระบบกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 ผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E- AGM) 
2. ผูถ้อืหุน้รำยหนึง่จะถอืหุน้ของบรษัิทจ ำนวนเท่ำใด ผูถ้อืหุน้นัน้ไมส่ำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ 

โดยมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลำยคนเพือ่แบง่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้
3. โปรดปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทัง้ขีดฆ่ำลงวันที่ ที่ท ำหนังสือมอบฉันทะ

ดังกลำ่ว เพือ่ใหถ้กูตอ้งและมผีลผกูพันตำมกฎหมำย 
 
 

กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแกก่รรม ใหผู้จ้ัดกำรมรดกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให ้
ผูอ้ืน่เขำ้ร่วมประชมุแทน โดยจะตอ้งมเีอกสำรค ำสั่งศำลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ัดกำรมรดก ซึง่ลงนำม
รับรองโดยผูม้อี ำนำจ อำยไุมเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุมำแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ยาว ์ ใหบ้ดิำ-มำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง หรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขำ้รว่มประชมุแทน โดยจะตอ้งน ำส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูถ้อืหุน้
ทีเ่ป็นผูเ้ยำวม์ำแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถ ใหผู้อ้นุบำล หรือผู ้
พิทักษ์ เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมี
เอกสำรค ำสั่งศำลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบำล หรอืผูพ้ทิักษ์ ซึง่ลงนำมรับรองโดยผูม้อี ำนำจ อำยุไม่
เกนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุมำแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
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การเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM Meeting) 

ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้ับมอบฉันทะสำมำรถเขำ้สูร่ะบบเพือ่เขำ้ร่วมประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส์

ไ ด ้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lkjvwIKXU8faTIerOrKBrFPW%2fpZK
Bc2Np49ZwWsT0nt6JbTgItnqlg%3d%3d โดยสำมำรถดำวน์โหลดคู่มอืกำรลงทะเบยีนและ
กำรใชง้ำนไดท้ีเ่ว็บไซต ์https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html (ตัง้แต่วันที ่
29 มนีำคม 2564 เป็นตน้ไป) โดยระบบทีแ่นะน ำส ำหรับโปรแกรมทีใ่ชใ้นกำรประชมุ E- AGM 
meeting 

• คอมพวิเตอร ์/โน๊ตบุ๊ค/ แท็ปเล็ต/โทรศัพทม์อืถอื (อุปกรณ์ทีร่องรับระบบกลอ้งถ่ำยรูป 
เพือ่กำรลงทะเบยีนกำรประชมุ) 

• สำมำรถเข ำ้สู่ ร ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่ำน Web Browser :  Google 
Chrome (แนะน ำ)/ Safari / Internet Explorer (กรณีไมต่อ้งดำวนโ์หลดแอพพลเิคชัน่) 
และผำ่นโทรศัพท ์มอืถอืทีร่องรับระบบปฏบิัตกิำร IOS และ Andriod  

• กรณีดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สำมำรถดำวน์โหลดไดท้ี่ Cisco WebEx Meeting 
application 

• สำมำรถดำวโหลดแอพพลิเคชั่น Cisco WebEx Meeting application โดยรองรับ
ระบบปฏบิัตกิำร IOS / Android 

• ระบบรองรับกำรเขำ้ร่วมประชมุทง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตำมวธิีกำรทัง้กรณี
เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเองและกรณีมอบฉันทะ “แบบ ข” 

การสง่ค าถามลว่งหนา้ 

ผูถ้อืหุน้สำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้ที่เกีย่วขอ้งตำมแต่ละวำระภำยในวัน ที ่20 เมษำยน 2564 
เท่ำนัน้ โดยบรษัิทฯไดร้วบรวมค ำถำมทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละวำระและบันทกึในรำยงำนกำรประชมุ
ภำยหลังกำรประชมุเสร็จสิน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะทีเ่ขำ้ร่วมประชมุในวันประชมุยังคง
สำมำรถสอบถำมไดต้ำมวำระทีป่ระชมุ 

 

การออกเสยีงลงคะแนน 

1. กำรออกเสยีงลงคะแนน ใหนั้บหุน้หนึง่หุน้มเีสยีงหนึง่เสยีง และมตขิองทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปน้ี 

• ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชมุ
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

• ในกรณีอืน่ ซึง่มกีฎหมำย และ/หรอืขอ้บังคับบรษัิทฯ ก ำหนดไวแ้ตกตำ่ง
จำกกรณีปกต ิก็ใหด้ ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดนัน้ โดยประธำนใน
ทีป่ระชมุจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุรับทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแต่
ละวำระดังกลำ่ว 

2. กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนตำมทีผู่ม้อบฉันทะระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเทำ่นัน้ 
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3. ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด หำ้มมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
นั้น และประธำนในที่ประชุมอำจจะเชญิใหผู้ถ้ือหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุม
ชัว่ครำวก็ได ้

ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1. การจดัประชุมและองคป์ระชุม 

ขอ้ 33.   กำรประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ม ี2 ชนดิ 

        (1) กำรประชมุสำมัญประจ ำปี ใหม้ปีีละครัง้ภำยใน 4 เดอืน นับแต่วันสิน้สดุของ
รอบปีบัญชขีองบรษัิท 

         (2) กำรประชมุครำวอืน่นอกจำก (1) ใหเ้รยีกวำ่กำรประชมุวสิำมัญ 

กำรประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้ทั ้งน้ีใหด้ ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และ
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็ก ทรอนกิส ์  รวมทัง้มำตรฐำนกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส ์และมำตรฐำน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยดำ้นสำรสนเทศของระบบควบคุมกำรประชุม 
ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยและใหร้วมถึง ประกำศ ขอ้ก ำหนด กฏเกณฑ์ 
ระเบียบ ค ำสั่งใดๆที่เกีย่วขอ้งซึง่มีผลบังคับใชใ้นปัจจุบันหรือที่จะมีกำรแกไ้ข
เพิม่เตมิในอนำคตดว้ย 

            กำรประชมุผูถ้อืหุน้ครำวใดเป็นกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนกิส ์จะสง่
หนังสอืนัดประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุโดยจดหมำยอเิล็กทรอนกิสก์็
ได ้ทัง้น้ีหลักเกณฑ ์และวธิกีำรเกีย่วกับกำรส่งหนังสอือเิล็กทรอนิกสใ์หเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด  

            กำรประชมุวสิำมัญอำจกระท ำไดโ้ดย 

(ก)   คณะกรรมกำรซึง่จะเรียกประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุน้เมื่อใดก็ได ้
ตำมทีเ่ห็นสมควร  หรอื 

(ข)   ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลำยคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด จะเขำ้ชือ่กันท ำหนังสอื
ขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชมุวสิำมัญเมือ่ใดก็
ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตุผลในกำรทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนใน
หนังสอืดังกล่ำวดว้ย และคณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้ีกำรประชมุผูถ้อืหุน้
ภำยใน 45 วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับหนังสอืจำกผูถ้อืหุน้ 

               ในกรณีที่คณะกรรมกำร ไม่จัดใหม้ีกำรประชุมภำยในก ำหนด
ระยะเวลำตำมขอ้ 33(ข) วรรคแรก ผูถ้อืหุน้ทัง้หลำยซึง่เขำ้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คน
อืน่ๆรวมกันไดจ้ ำนวนหุน้ตำมทีบ่ังคับไวนั้น้จะเรยีกประชมุเองก็ได ้ภำยใน 45 วัน 
นับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33 (ข) วรรคแรก ในกรณีเชน่น้ี ใหถ้อืว่ำ
เป็นกำรประชุมผูถ้ือหุน้ทีค่ณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบ
ค่ำใชจ้่ำยอันจ ำเป็นทีเ่กดิจำกกำรจัดใหม้กีำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร 
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                ในกรณีทีป่รำกฏวำ่กำรประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกำรเรยีกประชมุ เพรำะผู ้
ถอืหุน้ตำมขอ้ 33 (ข) วรรคสอง ครัง้ใด จ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำร่วมประชมุไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้34 ผูถ้ือหุน้ตำมขอ้33(ข)วรรคสองตอ้ง
ร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้่ำใชจ้่ำยที่เกดิจำกกำรจัดใหม้ีกำรประชุมในครั ้งนั้น
ใหแ้กบ่รษัิท             

ขอ้ 34. ในกำรเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ และผูร้ับมอบฉันทะ (ถำ้ม)ี มำ
ประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนผูถ้ือหุน้ทั ้งหมด 
และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3  ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยได ้
ทัง้หมด   จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

              ในกรณีทีป่รำกฏว่ำ กำรประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลำนัดไปแลว้ 1 
ชั่วโมง จ ำนวนผูถ้อืหุน้ ซึง่มำเขำ้ร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตำมทีก่ ำหนดไว ้
หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนัดเพรำะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ กำรประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถำ้กำรประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ 
ใหนั้ดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ  7  วัน   
กอ่นวันประชมุ  ในกำรประชมุครัง้หลัง   ไมบ่ังคับวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 35.  ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ได ้ถำ้มีรองประธำน
กรรมกำร ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มรีองประธำนกรรมกำร หรอื
มแีตไ่มส่ำมำรถปฏบิัตหินำ้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึง่เป็น
ประธำนในทีป่ระชมุ 

2. การออกเสยีงลงคะแนน 

ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อำจมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขำ้ประชมุ และออกเสยีงแทนตน
ในกำรประชมุก็ได ้หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งลงวันทีแ่ละลำยมอืชือ่ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ และ
จะตอ้งเป็นไปตำมแบบทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 

หนังสอืมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้กป่ระธำนกรรมกำร หรอืผูท้ีป่ระธำนก ำหนด ณ ทีป่ระชมุ
กอ่นผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ประชมุ 

ขอ้ 35. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปน้ี 

1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ และมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชมุ
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกจิกำรของบรษัิททัง้หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญ
ใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

(ข) กำรซือ้หรอืรับโอนกจิกำรของบรษัิทอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมำเป็น
ของบรษัิท 

(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรใหเ้ช่ำกจิกำรของ
บรษัิททัง้หมด หรอืบำงสว่นทีส่ ำคัญ  กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอืน่
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เขำ้จัดกำรธุรกจิของบรษัิท  กำรรวมกจิกำรกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถปุระสงคจ์ะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

3. การเลอืกต ัง้กรรมการ 

ขอ้ 16. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตั ้งกรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรดังตอ่ไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุน้ตอ่เสยีงหนึง่ 
(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้

บุคคลคนเดยีวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่
ผูใ้ดมำกนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึง่ไดร้ับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดับลงมำเป็นผูไ้ดร้ับกำรเลอืกตัง้เป็น
กรรมกำรเทำ่จ ำนวน  กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณี
ที่บุคคลซึง่ไดร้ับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกนิ
จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครั ้งนั้น  ใหป้ระธำนในที่
ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

ขอ้ 17. ในกำรประชมุสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 
3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวน
ใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3  

กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียน
บรษัิทนัน้ใหใ้ชว้ธิจีับสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก สว่นปีหลัง ๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคน
ทีอ่ยูใ่นต ำแหน่งนำนทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้
อำจถกูเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหมก่็ได ้

ขอ้ 21. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อำจลงมตใิหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึ
ครำวออกตำมวำระไดด้ว้ย คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ที่ถอื
โดยผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่ำ
กึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงในกำร
ประชมุนัน้ 
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การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลด 
รายงานประจ าปี 2564 และส าเนางบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ 31 

ธนัวาคม 2564 
 
 ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษัิทศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียนหลักทรัพย์ไดพ้ัฒนำระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย ์สง่เอกสำรกำรประชมุผูถ้อืหุน้และรำยงำนประจ ำปีในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสผ์ำ่นรหัส
ควิอำร ์(QR Code) ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลของบริษัทไดอ้ย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ทัง้นี้
ผูถ้อืหุน้สำมำรถดำวนโ์หลดขอม้ลูผำ่น QR Code ตำมขัน้ตอนดังตอ่ไปน้ี 
 
ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร iOS 

1. เปิดกลอ้งบนโทรศัพทม์อืถอื 
2. สแกน (หันกลอ้งถำ่ยรปูบนมอืถอืสอ่งไป) ที ่QR Code 
3. หนำ้จอจะมขีอ้ควำม (Notification) ขึน้มำดำ้นบน ใหก้ดทีข่อ้ควำมนัน้ เพือ่ดขูอ้มลู 

 
หมำยเหต ุ กรณีที่ไม่มีขอ้ควำม (Notification) บนโทรศัพทม์ือถือ ผูถ้ือหุน้สำมำรถสแกน 

QR Code จำก Application อืน่ๆ เชน่ QR Code Reader, Facebook หรือ Line 
เป็นตน้ 

 
ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร Android 

1. เปิด Application QR Code Reader, Facebook หรอื Line 
2. สแกน QR Code เพือ่ดขูอ้มลู 

ขัน้ตอนกำรสแกน QR Code ผำ่น Line 
เปิด Application Line แลว้เลอืกเพิม่เพื่อน (Add Friend) > เลอืก QR Code > สแกน 
QR Code 

 
 

 


