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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 

วนัพฤหสับดีท่ี  27 เมษำยน 2560  เวลำ 10.30 น. 
 

ณ โรงแรมตวนันำ รำมำดำ หอ้งบองววีองท ์

เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02-236-0361 
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                                                                                                            วนัท่ี  1  มีนำคม  2560 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้  ประจ ำปี  2560 
เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ 

 

ดว้ยกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2560 มีมติใหเ้รียกประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษำยน 2560  เวลำ 10.30 น.   ณ โรงแรมตวนันำ รำมำดำ   หอ้งบองววีองท ์ เลขท่ี 80  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ 
เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ  10500  โทร. 0-2236-0361   เพ่ือพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 

 

1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2559 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2559 ประชุมเม่ือวนัท่ี 26  เมษำยน 2559 
แลว้เสร็จภำยใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม โดยไดส่้งใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำ
ท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเวบ็ไซต ์www.cmfrozen.com ของบริษทัแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว  ซ่ึงคณะกรรมกำรเห็นวำ่ไดมี้กำรบนัทึกรำยงำนไวอ้ยำ่ง
ถูกตอ้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง และบริษทัไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำรประชุมพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมและเอกสำรต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560  ทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนำคม 2560 โดยมีรำยละเอียด
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2559 ตำมเอกสำรแนบ 1 หนำ้ 8 - 17 

2. รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2559 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2559  ดงัปรำกฏในรำยงำน ประจ ำปี 2559 (ซีดี) ท่ีได้
จดัส่งมำพร้อมน้ี   
ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2559 

3. พิจำรณำอนุมติังบกำรเงิน ประจ ำปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีก ำหนดใหบ้ริษทั
ตอ้งจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชี และจดัใหมี้กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 อนุมติังบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2559 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผูส้อบบญัชีของส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ และไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้  ซ่ึงแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2559 ท่ีผำ่นมำ  
โดยมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี        
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                 งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั  มีดงัน้ี 

รำยกำร งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หน่วย 
สินทรัพย ์ 1,617,515,804 บำท 
หน้ีสิน 148,425,619 บำท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,469,090,185 บำท 
อตัรำส่วนหน้ีสิน ต่อ ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.10 : 1 เท่ำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,465,504,235 บำท 
ก ำไรส ำหรับปี 196,376,072 บำท 
ก ำไรสุทธิ ต่อ ยอดขำย 13.40 % 
ก ำไรต่อหุน้ 0.52 บำท ต่อ หุน้ 

 
4. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ  

วตัถุประสงค์และเหตุผล  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ก ำหนดใหก้ำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรออกจำก
ต ำแหน่งหน่ึงในสำม  ซ่ึงในปี 2560  มีกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระทั้งส้ิน 2 คน ดงัน้ี 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง อำ้งถึงเอกสำรแนบ 
1 นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  เอกสำรแนบ หนำ้ 18 
2 นำยอ ำนวย ยศสุข กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ เอกสำรแนบ หนำ้ 19 

 
บริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคล เพ่ือรับกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้ 
ตั้งแต่วนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2559 โดยมีกำรประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผำ่นเวบ็ไซต ์
www.cmfrozen.com ของบริษทั โดยในปี 2560 น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำร
อิสระของบริษทั 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทั โดยไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดห้ำรือกนัรวมทั้งพิจำรณำคุณสมบติัเป็น
รำยบุคคลอยำ่งละเอียดรอบคอบ กล่ำวคือ ตอ้งเป็นบุคคลตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆ มีภำวะเป็นผูน้ ำ มีวสิยัทศัน์กวำ้งไกล 
เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติักำรท ำงำนไม่ด่ำงพร้อย มีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ มี
พ้ืนฐำนและควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอนแทนไดพิ้จำรณำอยำ่ง
ละเอียดถ่ีถว้นแลว้มีมติเสนอกรรมกำรท่ีครบวำระเดิม 2 คน เป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึงคือ 1)  นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ และ 
2) นำยอ ำนวย ยศสุข  โดยผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือทั้ง 2 คน ต่ำงก็มีคุณสมบติัดงักล่ำวขำ้งตน้ครบถว้น และผูถู้กเสนอช่ือท่ีเป็น
กรรมกำรเดิมท่ีครบวำระ ไดป้ฏิบติังำนในต ำแหน่งหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำรและอนุกรรมกำรไดเ้ป็นอยำ่งดีตลอดมำ      
คณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 เพ่ือเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบวำระ ประกอบดว้ย 1) นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์และ 2) 
นำยอ ำนวย ยศสุข เป็นกรรมกำรของบริษทั ทั้งน้ี ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร และ  นิยำมกรรมกำร
อิสระ  ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3 หนำ้ 18 - 20 
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5. พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ  ประจ ำปี 2560 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ซ่ึงก ำหนดใหก้รรมกำรไดรั้บค่ำตอบแทนตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ก ำหนด  โดยท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2559 ไดมี้มติก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี 2559 ไวด้งัน้ี 
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั 9 คน ๆ ละ 400,000.00 บำท ต่อ ปี 
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000.00 บำท ต่อ เดือน 
 กรรมกำรตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ 20,000.00 บำท ต่อ เดือน 

- ค่ำตอบแทนอ่ีน – ไม่มี 
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ  บริษทัมีค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำรบริษทั และค่ำตอบแทนรำยเดือนตำม
ปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  บริษทัไม่มีค่ำตอบแทนอ่ืน เช่น ค่ำเบ้ียประชุม โบนสั  ค่ำเบ้ียประกนัชีวติ  
รถประจ ำต ำแหน่ง และอ่ืน ๆ แก่คณะกรรมกำรบริษทั และคณะอนุกรรมกำรอ่ืนทุกคณะ 
ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2560  ไดพ้ิจำรณำเห็นควรอนุมติั
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี 2560 จำกกำรเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 8 คน ๆ ละ 
400,000.00 บำทต่อปี  และค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 3 คน รวม 80,000.00 ต่อเดือน  ค่ำตอบแทนดงักล่ำวไดเ้ปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลอำ้งอิงต่ำง ๆ แลว้ และเป็นค่ำตอบแทนอตัรำเดียวกบัค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2559  และเป็นค่ำตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑ์
เหมำะสมท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งกำร 
 

รำยกำร ปี 2559 ปี 2560 หน่วย 
1  ค่ำตอบแทนกรรมกำร คนละ 400,000.00 400,000.00 บำท ต่อ ปี 
     ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000.00 40,000.00 บำท ต่อ เดือน 
    ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ 20,000.00 20,000.00 บำท ต่อ เดือน 
     ค่ำตอบแทนคณะอนุกรรมกำรอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 
2  ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ไม่มี ไม่มี - 
3  ค่ำตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 

 
นโยบายและหลกัเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน  บริษทัมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ท่ีเหมะสม
ตำมปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนั หรือรำยงำนขอ้มูลค่ำตอบแทนกรรมกำรของ
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย หรือเท่ำกบัค่ำตอบแทนในปีท่ีผำ่นมำ และเป็นค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัปริมำณ
งำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรท่ีบริษทัตอ้งกำร เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้พจิำรณำอนุมติัเป็นประจ ำทุกปี และ
เป็นค่ำตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีของกรรมกำรท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฏหมำยและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2560 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่ำ
สอบบญัชี ประจ ำปี 2560  โดยเสนอผูส้อบบญัชี 2 รำย คือ 1) นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์และ 2) นำงสำวนงรำม  เลำหอำรีดิลก 
แห่งส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์   ทั้งน้ี เพ่ือส ำรองเผื่อรำยใดรำยหน่ึงไม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบบญัชีได ้
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ผูส้อบบญัชีของส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ เป็นผูส้อบบญัชีเดิมของบริษทั และบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี 
มีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีไดเ้ป็นอยำ่งดีตลอดมำ เม่ือไดพิ้จำรณำเปรียบเทียบกบัปริมำณงำน และ
อตัรำค่ำสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้เห็นวำ่ ส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ มีค่ำสอบบญัชีท่ีมีควำม
เหมำะสม                                                                  
ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2560  ไดพิ้จำรณำเห็นชอบกำร
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีบริษทั และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2560  ซ่ึงผำ่นควำมเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือเสนอ
อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
1. ใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์  ดงัมีรำยนำมต่อไปน้ี  คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีและแสดง

ควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษทั ประจ ำปี 2560 
                      รำยนำม                                               เลขท่ีใบอนุญำต                  ส ำนกังำน 
        1.1  นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์                                0218                      เอเอสที มำสเตอร์   

                        1.2  น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก                                  4334                      เอเอสที มำสเตอร์ 
2. ก ำหนดค่ำสอบบญัชี                                                  ปี 2559                          ปี 2560 

ค่ำสอบบญัชีบริษทั                                                 750,000.00                   825,000.00          บำท 

                       ค่ำบริกำรอ่ืน                                                                     ไม่มี                               ไม่มี  
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. ผูส้อบบญัชีแห่งส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ ไม่มีควำมสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษทั  บริษทัยอ่ย ทั้งทำงตรง และทำงออ้ม 
 ไม่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 ไม่เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 ผูส้อบบญัชีของส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของ บจก. อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง (บริษทัยอ่ย) 

2. นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยมำเป็นเวลำ 3 ปี คือ ปี 2557-2559  
7. พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไร ประจ ำปี 2559 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัมีนโยบำยท่ีจะจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ  เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัมี
โครงกำรจะขยำยกำรลงทุน ก็จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลตำมควำมเหมำะสมทำงกำรเงิน ทั้งน้ี ในปี 2559 งบกำรเงินรวมของ
บริษทั มีก ำไรส ำหรับปี จ ำนวน 196.38 ลำ้นบำท  โดยมีรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผำ่นมำ ดงัน้ี                      
 

รำยกำร ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 หน่วย 
ก ำไรส ำหรับปีของงบกำรเงินรวม 60,426,087 119,558,472 196,376,072 บำท 
จ ำนวนหุน้ 381,145,725 381,145,725 381,145,725 หุน้ 
ก ำไร ต่อ หุน้ 0.16 0.31 0.52 บำท ต่อ หุน้ 
เงินปันผล 0.10 0.20 0.35 บำท ต่อ หุน้ 
เงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน 38,114,573 76,229,145 133,401,004 บำท 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล 63.08 63.76 67.93 % 
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ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2560 ไดพิ้จำรณำและมีมติ
เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 อนุมติัจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559 ดงัน้ี 
- จ่ำยเงินปันผลในอตัรำ 0.35 บำทต่อหุน้ จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวนัท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม 2559 ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

จ ำนวน 381,145,725 หุน้ คิดเป็นเงิน 133,401,003.75 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.93 ของก ำไรสุทธิ  โดยจ่ำยจำกธุรกิจท่ีเสีย
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ในอตัรำ 0.35 บำทต่อหุน้ 

- เงินปันผล ถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ร้อยละ 10   
- ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 13 มีนำคม 2560     และใหร้วบรวมรำยช่ือตำม ม.225 ของ พ.ร.บ.

หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 14  มีนำคม 2560  และก ำหนดจ่ำยเงินปันผล ในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560  
ทั้งน้ี สิทธิในกำรรับเงินปันผลยงัมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกตอ้งขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

8. พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 
                           จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้โปรดเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 ตำมวนั เวลำ และสถำนท่ี  ท่ีระบุไว้
ขำ้งตน้  และเพ่ือใหก้ำรลงทะเบียนเขำ้ประชุมสะดวก รวดเร็ว  บริษทัจดัใหมี้กำรลงทะเบียนผูเ้ขำ้ประชุมตั้งแต่เวลำ 8.30 ถึง 10.30 น.  หำก
ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง  ท่ำนสำมำรถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมกำรอิสระ (ตำมรำยช่ือกรรมกำรท่ี
ระบุไวใ้นเอกสำรแนบ 5 หนำ้ 26)  เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมแทนได ้ โดยกรอกขอ้ควำมและลงลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ 
แบบ ข. ตำมท่ีแนบมำน้ี (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 6 หนำ้ 27-29 ) พร้อมกบัแนบหลกัฐำนแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 4 หนำ้ 21 – 26)  และส่งเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใหเ้ลขำนุกำรบริษทัภำยในท่ี 26 เมษำยน 2560  ทั้งน้ี 
บริษทัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ประชุมในวนัท่ี 13 มีนำคม 2560 และใหร้วบรวมรำยช่ือตำม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดย
วธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 14 มีนำคม 2560   
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
(นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

ประธำนกรรมกำร                                                                                                                
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 

1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2559 
2. รำยงำนประจ ำปี 2559 (ซีดี) 
3. รำยนำมและประวติักรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง  
4. เง่ือนไข  หลกัเกณฑ ์ วธีิปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม  และขอ้บงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ 
5. รำยนำมและประวติักรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
7. แผนท่ีสถำนท่ีประชุม 
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หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้สำมำรถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ และเอกสำรประกอบในเวบ็ไซตข์องบริษทัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 24  มีนำคม  

2560  ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้อยำ่งนอ้ย 30 วนั 
2. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ท่ีใชใ้นกรณีผูถื้อหุน้ต่ำงประเทศ  ซ่ึงแต่งตั้งผูดู้แลและเก็บรักษำหลกัทรัพย ์หรือผูรั้บฝำกหลกัทรัพย ์

(Custodian) ในประเทศไทย สำมำรถดำวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซต:์  www.cmfrozen.com  ภำยใตห้มวด  Investor  Relations 
3. เลขำนุกำรบริษทั 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)  
149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ  ถ.สุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ  10500 

4. ผูถื้อหุน้ท่ำนใดตอ้งกำรรำยงำนประจ ำปี 2559 เป็นรูปเล่ม  
โปรดติดต่อ นำยศกัดำ  พิมเมือง  นกัลงทุนสมัพนัธ์  โทร. 02-634-0061-4     

หรือแจง้ควำมประสงคไ์ปท่ี E-Mail address : sakda@cmfrozen.com 
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                                                                                                                          เอกสารแนบ 1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

ของ 
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที ่ ประชุมเม่ือวนัองัคำรท่ี 26 เมษำยน 2559 เร่ิมประชุม เวลำ 10.30 น. ณ หอ้งบองววีองท ์ โรงแรมตวนันำ รำมำดำ  เลขท่ี  
80  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ ประธำนกรรมกำรบริษทัฯ เป็นประธำนในท่ีประชุม 

ประธำนท่ีประชุมแถลงวำ่ วนัน้ีมีผูถื้อหุน้ทั้งท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และท่ีมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะมำเขำ้ร่วมประชุม
แทน รวมจ ำนวน 93 คน นบัจ ำนวนหุน้ได ้ 261,553,350 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.62 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและช ำระค่ำหุน้แลว้ 
จ ำนวน 381,145,725 หุน้ ซ่ึงเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวำ่ 127,048,575 หุน้ และมี
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34  จึงครบเป็นองคป์ระชุม ในระหวำ่งกำรประชุม 
มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ มำร่วมประชุม เพ่ิมอีก จ ำนวน  15  คน  นบัจ ำนวนหุน้ได ้306,410  หุน้ 

ประธำน กล่ำวเปิดกำรประชุม  และมอบหมำยให้นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ์  ท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทั เป็นผูด้  ำเนินกำร
ประชุมตำมระเบียบวำระ 

วาระการประชุม  ก่อนด ำเนินกำรประชุมตำมวำระ  ผูด้  ำเนินกำรประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

วนัน้ีมีกรรมกำรบริษทั มำเขำ้ร่วมประชุม รวม  9  คน จำกจ ำนวน 9 คน คือ  

1.  นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์       ประธำนกรรมกำรบริษทั 
2.  นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์    ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
3.  นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์         กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 
4.  นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์   กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร  และประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
5. นำยหลำน, มู่ – ชิว                      กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
6. นำยอ ำนวย  ยศสุข                      กรรมกำรอิสระ  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ 
                                                           พิจำรณำค่ำตอบแทน 
7. นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์                 กรรมกำรอิสระ  
8. ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสำยชล            กรรมกำรอิสระ 
9. น.ส.ดรุณี เรืองธรรม                   กรรมกำรอิสระ 
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ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีท ำหนำ้ท่ีในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก         ผูส้อบบญัชี ท ำหนำ้ท่ีสกัขีพยำนกำรนบัคะแนน 
2. นำยเกรียงกมล  ธีระศกัด์ิโสภณ  ตวัแทนสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูส้งัเกตกำรณ์ 
3. นำยเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์       ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษทั 
4. นำยศกัดำ  พิมเมือง                     ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
5. นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์        ท่ีปรึกษำกฎหมำย 

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรตอ่ตำ้นคอร์รัปชัน่ 

บริษัทมีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ปฏิบัติตำมกฎหมำยของประเทศไทยเพ่ือต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ มีควำมโปร่งใส ยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตำมหลกับรรษทัภิบำลและจริยธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกิจ ไม่สนบัสนุนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

ในปี 2558 ท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นแผน่พบั และแจกจ่ำยใหก้บัพนกังำนบริษทั
ฯ ทุกคนใหรั้บทรำบและปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้ง รวมถึงกำรจดัท ำเป็นหนงัสือ ส่งให้ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นคู่คำ้ เพ่ือรับทรำบผำ่นทำงอีเมลล ์
รวมถึงกำรสมคัรเป็นสมำชิกเครือข่ำยหุน้ส่วนต่อตำ้นทุจริตในประเทศไทย เพ่ือร่วมรณรงคใ์หทุ้กองคก์รตระหนกัถึงผลกระทบของกำร
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

กำรลงคะแนนและนบัคะแนน  

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ หลงัจำกลงทะเบียนเขำ้ประชุมแลว้ ทุกท่ำนจะไดรั้บบตัรลงคะแนนตำมจ ำนวนวำระกำรประชุม 
ในแต่ละวำระจะมีช่องใหท้ ำกำรลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ท่ีประชุมจะท ำกำรลงคะแนนทีละวำระโดย
ไม่มีกำรสลบัวำระกำรประชุม ในส่วนของวำระกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำร บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล เม่ือท ำกำรลงคะแนนในแต่ละวำระแลว้ จะท ำกำรเก็บบตัรลงคะแนนเฉพำะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียงก่อน เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรนบัคะแนน ส่วนบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด  จะเก็บเม่ือเก็บบตัรท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง
แลว้เสร็จ   

กำรประชุมน้ีใชโ้ปรแกรม และระบบบำร์โค๊ดช่วยในกำรลงทะเบียนและนับคะแนน ผลกำรนับคะแนนในแต่ละวำระ จะ
ปรำกฏคะแนนท่ีจอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทรำบผลของกำรนบัคะแนน หำกผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉันทะเห็นว่ำผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง ก็สำมำรถท ำกำรตรวจสอบไดใ้นทนัที พร้อมกนัน้ี บริษทัไดเ้ชิญให้ น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก ผู ้
ตรวจสอบบญัชี ท ำหนำ้ท่ีเป็นสักขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนนของกำรประชุม และท่ีประชุมกล่ำวเชิญผูถื้อหุ้นท่ีอำสำจะเขำ้ร่วมเป็น
สกัขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนน แต่ไม่ปรำกฏวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดอำสำกำรเป็นสกัขีพยำนตรวจนบัคะแนนดงักล่ำว 
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กำรลงมติ     

หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง กำรลงมติในวำระปกติให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด ส่วนวำระกำรอนุมัติ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระทีห่นึ่ง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

ประธำนขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558  ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2558 ตำมท่ี
ไดส่้งส ำเนำใหผู้ถื้อหุน้แลว้  และขอใหท่ี้ประชุมมีมติ 

 มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นคนใดซกัถำม หรือขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 และมีมติ
เป็นเอกฉนัทรั์บรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 261,586,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง -    
บตัรเสีย -    

 
วาระทีส่อง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 

ประธำนแถลงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 2558  มีผลกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

รำยกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หน่วย 

สินทรัพย ์ - 1,488,621,686 บำท 

หน้ีสิน - 139,679,547 บำท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ - 1,348,942,139 บำท 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ - 0.10 : 1 เท่ำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,419,894,639 1,419,894,639 บำท 

ก ำไรส ำหรับปี 119,558,472 144,122,384 บำท 

ก ำไรสุทธิ ต่อ ยอดขำย 8.42 10.15 % 

ก ำไรต่อหุน้ 0.31 0.38 บำทต่อหุน้ 
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วาระทีส่าม พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ประธำนขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำงบกำรเงินของบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำและมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมเพ่ิมเติม  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั งบกำรเงินของบริษทั ส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 261,705,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง -    
บตัรเสีย -    

    
วาระทีส่ี่  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธำน แถลงต่อท่ีประชุมวำ่ ในปีน้ีมีกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ จ ำนวน 3 คน คือ 

                   
 
 

โดยคณะกรรมกำรของบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ พิจำรณำแล้วเห็นชอบกับขอ้เสนอของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้เสนอช่ือกรรมกำรท่ีครบวำระ 2 คน กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึง คือ 1) นำย
ประภำส  พลพิพฒันพงศ ์2) ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสำยชล และเสนอเลือกตั้ง 3) น.ส. ชุติมำ ตั้งมติธรรม เป็นกรรมกำรอิสระ  น ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร  เน่ืองจำกผูไ้ด้รับกำรเสนอช่ือทั้ ง 3 คน ล้วนเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มี
ประสบกำรณ์เหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย สำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคล เพ่ือรับกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั
ล่วงหนำ้ ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลำคม 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  โดยมีกำรประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
(www.cmfrozen.com) และเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2559 น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ
รำยช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทั รำยช่ือ และประวติัโดยยอ่ของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ ทั้ง 3 คน ไดส่้ง
ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจำกบุคคล 3 คน ตำมท่ีกล่ำวมำ โดยบุคคลท่ีไดรั้บกำร
เสนอช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดัพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์  ขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และ

1. นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
2. นำยประยทุธ  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
3. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือนั้นตอ้งยินยอมให้มีกำรเสนอช่ือ และหำกไดรั้บกำรเสนอช่ือแลว้ บริษทัฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัก่อนจด
ทะเบียนเป็นกรรมกำร หำกตรวจพบวำ่มีคุณสมบติัตอ้งหำ้ม บริษทัฯ จะไม่จดทะเบียนใหเ้ป็นกรรมกำรบริษทั 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ และมีมติเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลแทน
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระ  

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลตำมล ำดบัคือ 1) นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ์  2) 
ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล และ 3) น.ส. ชุติมำ  ตั้งมติธรรม ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์

เห็นดว้ย 252,677,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 9,122,800    
บตัรเสีย -    

 
2. ดร. ภูษิต  วงศห์ล่อสำยชล 

เห็นดว้ย 261,834,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 20,000    
บตัรเสีย -    

 
3. น.ส. ชุติมำ  ตั้งมติธรรม 

เห็นดว้ย 261,834,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 20,000    
บตัรเสีย -    

วาระทีห้่า  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 

ประธำนแถลงต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่บริษทั 
บริษทัจึงควรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบใหก้บักรรมกำร โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2559 ไดพิ้จำรณำแลว้เห็นวำ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควร
พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 ดงัน้ี 
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                        -      ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั 9 ท่ำน ๆ ละ 400,000.- บำท ต่อ ปี 
- ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000.- บำท ต่อ เดือน 
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 2 ท่ำน ๆ ละ 20,000.- บำท ต่อ เดือน 

นโยบำยและวธีิกำรในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน    

ค่ำตอบแทนดงักล่ำวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลอำ้งอิงต่ำง ๆ แลว้ เป็นค่ำตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัอุตสำหกรรมเดียวกนั  
มีควำมใกลเ้คียงกับค่ำตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงประกอบธุรกิจและมีขนำดใกลเ้คียงกัน และเป็นค่ำตอบแทนเดียวกนักบั
ค่ำตอบแทนของบริษทั ประจ ำปี 2558 ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัท่ีจะก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑเ์หมำะสม ท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้ง
กรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งกำร            

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 ตำมท่ีประธำนแถลง ด้วย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 261,839,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 20,000    
บตัรเสีย -    

 
วาระทีห่ก   พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

                   ประธำนแถลงให้ท่ีประชุมทรำบวำ่ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2559 ไดพิ้จำรณำ
เห็นควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2559 โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัแต่งตั้ งบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั โดยให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

1. นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 0218 และ/หรือ 
2. น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี  4334   

เป็นผูต้รวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั ประจ ำปี 2559  โดยผูต้รวจสอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งไม่มีควำมสัมพนัธ์   
หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นอิสระ โดย
เสนอค่ำตรวจสอบของบริษทั จ ำนวนเงิน 750,000.- บำท (เจ็ดแสนหำ้หม่ืนบำทถว้น)    

                     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ และมีมติ 
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มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั โดยมี นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 0218 และ/หรือ น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4334 เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของ
บริษทั ประจ ำปี 2559 โดยใหค้นใดคนหน่ึงมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบบญัชี และแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั และอนุมติัค่ำ
ตรวจสอบของบริษทั จ ำนวนเงิน 750,000.- บำท (เจ็ดแสนหำ้หม่ืนบำทถว้น)  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

 
เห็นดว้ย 261,839,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 20,000    
บตัรเสีย -    

วาระทีเ่จด็ พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 

ประธำน แถลงใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 ไดพ้ิจำรณำ
และมีมติเห็นควรใหบ้ริษทัจ่ำยเงินปันผล  ดงัน้ี 

- จ่ำยเงินปันผลในอตัรำ 0.20 บำทต่อหุ้น จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวนัท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม 2558 ให้กบัผูถื้อหุน้ 
จ ำนวน 381,145,725 หุน้ คิดเป็นเงิน 76,229,145.00 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.76 ของก ำไรสุทธิงบกำรเงินรวม โดยจ่ำย
จำกธุรกิจท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ในอตัรำ 0.20 บำทต่อหุน้   

- อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำน ในปี 2558 ร้อยละ 63.76 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
0.68  เม่ือเทียบกบัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล   จำกผลกำรด ำเนินงำน ในปี 2557 ท่ีจ่ำย ร้อยละ 63.08  และอตัรำกำรจ่ำยเงิน
ปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2558 ยงัคงสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีก ำหนดไว ้คือจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ย
กวำ่ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ 

- เงินปันผล ถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ร้อยละ 10  

- ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 14 มีนำคม 2559 และให้รวบรวมรำยช่ือตำม ม.225 ของ พ.ร.บ. 
หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 15 มีนำคม 2559  และก ำหนดจ่ำยเงินปันผล ในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2559          

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัฯ จ่ำยเงินปันผล โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีประธำนแถลงทุกประกำร   
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 261,859,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง -    
บตัรเสีย -    

วาระทีแ่ปด พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จ านวนเงิน 526.00 บาท หรือคิดเป็น จ านวนหุ้น 526 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1.00 บาท เพือ่ให้เท่ากบัทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

ประธำนแถลงให้ท่ีประชุมทรำบวำ่ บริษทัมีหุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 381,146,251 หุ้น หุ้นสำมญัจดัสรรและเรียกช ำระ
แลว้ จ ำนวน 381,145,725 หุ้น ท ำให้บริษทัมีหุ้นสำมญัท่ีมิไดอ้อกจ ำหน่ำย หรือมิไดจ้ดัสรร หรือจดัสรรไม่ครบ จ ำนวน 526 หุ้น และท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 ไดพิ้จำรณำและมีมติเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัลด
ทุนจดทะเบียนลง  โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีมิไดอ้อกจ ำหน่ำย หรือมิไดจ้ดัสรร หรือจดัสรรไม่ครบ จ ำนวน 526 หุ้น เพ่ือให้หุ้นสำมญั
ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัสรรและไดรั้บเงินค่ำหุน้ครบแลว้เท่ำกบัจ ำนวนทุนจดทะเบียน  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จ ำนวน 526.00 บำท หรือคิด
เป็นจ ำนวนหุน้ 526 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุน้ละ 1.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 381,146,251.00 บำท คงเหลือ 381,145,725.00 บำท ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 261,839,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9923 
ไม่เห็นดว้ย 20,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 
งดออกเสียง -    
บตัรเสีย -    

วาระทีเ่ก้า    พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ประธำน แถลงใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่ เพ่ือใหห้นงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนตำมวำระ
ก่อน จึงควรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน  381,145,725 บำท (สำมร้อยแปดสิบเอด็ลำ้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนหำ้พนัเจด็ร้อยยีสิ่บหำ้บำท) 
แบ่งออกเป็น    381,145,725 หุน้ (สำมร้อยแปดสิบเอด็ลำ้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนหำ้พนัเจด็ร้อยยีสิ่บหำ้หุน้) 
มูลค่ำหุน้ละ                       1  บำท  (หน่ึงบำท) 
โดยแยกเป็น 
หุน้สำมญั       381,145,725 หุน้ (สำมร้อยแปดสิบเอด็ลำ้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนหำ้พนัเจด็ร้อยยีสิ่บหำ้หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ                   -  หุน้  (-) 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรลด
ทุนจดทะเบียน โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีประธำน แถลงทุกประกำร ดว้ยงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 261,839,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 20,000    
บตัรเสีย -    

วาระทีสิ่บ   พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ ( ถ้าม ี) 

ในระหว่างการประชุม  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นและซักถาม ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนเกิดจำกสำเหตุใด 
บริษทั ปริมำณกำรขำยในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ลดลงเล็กนอ้ย แต่จำกกำรท่ีบริษทัขำยสินคำ้เป็นสกลุเงินดอลล่ำร์สหรัฐ ดงันั้น 

เม่ือค่ำเงินบำทต่อดอลล่ำร์สหรัฐอ่อนตวั จึงท ำใหบ้ริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสูงข้ึน 
ผูถื้อหุน้ สินคำ้ท่ีส่งไปขำยท่ีญ่ีปุ่นมีอะไรบำ้ง 
บริษทั สินคำ้หลกัมีอยู ่3 ตวั คือ ถัว่แขก ถัว่แระ และขำ้วโพดหวำน 
ผูถื้อหุน้ สินคำ้ของบริษทัใช ้knowhow จำกประเทศญ่ีปุ่นหรือไม่ 
บริษทั กำรเพำะปลูกสินคำ้ของบริษทัอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมดูแลของฝ่ำยส่งเสริมกำรเกษตรซ่ึงเป็นเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั เพื่อควบคุม

คุณภำพของวตัถุดิบให้ไดต้ำมมำตรฐำน และบริษทัยงัไดรั้บขอ้เสนอแนะในเร่ืองกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตจำกลูกคำ้ญ่ีปุ่น
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

ผูถื้อหุน้ สินคำ้ของบริษทัปลูกไดปี้ละก่ีคร้ัง 
บริษทั สินคำ้แต่ละตวัมีระยะเวลำกำรปลูกไม่เท่ำกนั เช่น ถัว่แระ ปลูกไดปี้ละ 3 คร้ัง ถัว่แขก ปลูกไดปี้ละ 2 คร้ัง ส่วนขำ้วโพด ปลูกได้

ปี 1 คร้ัง แต่มีฤดูกำลเพำะปลูกท่ีนำนกวำ่  
ผูถื้อหุน้ ขำ้วโพดหวำนส่งออกเป็นเมลด็หรือเป็นฝักอ่อน 
บริษทั บริษทัส่งออกขำ้วโพดหวำนแบบแกะเมลด็ 
ผูถื้อหุน้ บริษทัมีแผนอยำ่งไรท่ีจะท ำใหร้ำยไดเ้พ่ิมข้ึน 
บริษทั บริษทัมีแผนท่ีจะเพ่ิมรำยไดแ้บบค่อยเป็นค่อยไป นอกจำกน้ี กำรตดัสินใจไปลงทุนท่ีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เป็น

ส่วนหน่ึงของแผนท่ีจะเพ่ิมรำยไดข้องบริษทั  
ผูถื้อหุน้ กำรด ำเนินนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตของบริษทัอยูใ่นขั้นตอนใด มีแผนจะด ำเนินกำรใหไ้ดใ้บรับรองของโครงกำรหรือไม่ 
บริษทั บริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับปรุงระบบควบคุมภำยในเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกำรป้องกันกำรทุจริตแลว้ เหลือเพียงขั้นตอนกำร

ประเมินผลของกำรปฏิบติั และรวบรวมขอ้มูลเพื่อยืน่ขอรับรองโครงกำร 
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ผูถื้อหุน้ อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2555-2556 เกิดจำกกำรท่ีบริษทัตอ้งกำรน ำเงินสดไปลงทุนท่ีสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ใช่หรือไม่ 

บริษทั ในปีน้ีบริษทัฯ คำดว่ำจะมีกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรส ำรองเงินส ำหรับกำรลงทุน แต่อย่ำงไรก็ตำม
บริษทัฯ ยงัคงจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยปันผลของบริษทัฯ คือไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 60 ของผลก ำไร   

ผูถื้อหุน้ วตัถุประสงคข์องกำรไปลงทุนท่ีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์เพ่ืออะไร มีผลอยำ่งไรกบับริษทัในแง่ยอดขำย หรือลดตน้ทุน 
หรือเป็นกำรจดัหำวตัถุดิบ 

บริษทั แมว้ำ่ค่ำแรงจะอยูท่ี่ 300 บำทต่อวนั แต่บริษทัก็ยงัประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำน เม่ือเขำ้สู่ AEC แลว้ แรงงำนอำจจะยิ่งขำด
แคลนมำกข้ึน บริษทัพยำยำมมองไปอีก 10 ปีขำ้งหนำ้ จึงตอ้งมองหำแหล่งผลิตใหม่ ๆ                                                                                                                       

ผูถื้อหุน้ หำกโครงกำรท่ีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์เสร็จสมบูรณ์ รำยไดข้องบริษทัจะเป็นอยำ่งไร หรือตน้ทุนจะลดลงเท่ำใด 
บริษทั ตน้ทุนค่ำแรงจะลดลง เน่ืองจำกค่ำแรงท่ีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ถูกกวำ่ ประกอบกบัสินคำ้ท่ีผลิตท่ีไทย มีสินคำ้หลกั 3 

ตวัคือ ถัว่แขก ถัว่แระ และขำ้วโพดหวำน  เม่ือไปลงทุนท่ีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ จะมีสินคำ้เพ่ิมข้ึน เช่น แครอท, 
บลอ็คโคล่ี ซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมโอกำสของบริษทัท่ีจะสำมำรถขยำยตลำดส่งออกสินคำ้ไปยงัตลำดอ่ืนๆได ้

ผูถื้อหุน้ ท่ีกล่ำวถึงขอ้ตกลง TPP ซ่ึงถำ้มีกำรบงัคบัใชอ้ำจจะส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกสินคำ้ของบริษทัไปยงัประเทศญ่ีปุ่น อยำก
ทรำบวำ่จะเป็นสินคำ้ประเภทใด และสดัส่วนกำรส่งออกสินคำ้ของบริษทันั้นเป็นเท่ำใด 

บริษทั สินคำ้ท่ีอำจจะไดรั้บผลกระทบจำกกำรส่งออกเม่ือขอ้ตกลง TPP มีผลบงัคบัใชคื้อ ขำ้วโพดหวำน ซ่ึงบริษทัส่งออกไปญ่ีปุ่น 
ประมำณ 6,000 ตนัต่อปี ในขณะท่ีทำงสหรัฐอเมริกำส่งเขำ้ไปในญ่ีปุ่น ประมำณ 30,000 ตนัต่อปี 

ผูถื้อหุน้ โครงกำรลงทุนท่ีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ บริษทัจะส่งออกสินคำ้จำกสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ไปญ่ีปุ่น หรือ
ส่งออกจำกไทยไปญ่ีปุ่น 

บริษทั บริษทัจะส่งออกสินคำ้จำกสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ไปญ่ีปุ่นโดยตรง 
ผูถื้อหุน้ ก ำลงักำรผลิตท่ีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์มีก ำลงักำรผลิตเท่ำใด 
บริษทั จำกแผนท่ีจดัท ำไว ้ปีแรก ผลิตประมำณ 5,000-6,000 ตนั ปีท่ีสอง ประมำณ 13,000 ตนั  
ผูถื้อหุน้ เหตุใดจึงตั้งเป้ำหมำยกำรขำยในปี 2559 ลดลงจำกปีก่อน 
บริษทั เน่ืองจำกสินคำ้ของบริษทัเป็นสินคำ้กำรเกษตร จึงตั้งเป้ำหมำยกำรขำยตำมประมำณกำรสินคำ้ท่ีผลิตได ้จำกสถำนกำรณ์ภยัแลง้

ในประเทศไทย บริษทัคำดกำรณ์วำ่ผลผลิตทำงกำรเกษตรปีน้ีจะลดลง บริษทัจึงตอ้งลดประมำณกำรขำยเน่ืองจำกผลกระทบ
ดงักล่ำว แต่อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดท้ ำกำรส ำรองสินคำ้ไวบ้ำงส่วนแลว้ ผลกระทบจึงมีไม่มำกนกั 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขำ้สู่กำรพิจำรณำ ประธำนจึงกล่ำวปิดกำรประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนท่ีมำเขำ้ร่วมประชุม 
ปิดประชุมเม่ือเวลำ 11.55 น. 
 

                                                                                      ลงช่ือ               
                    
 
                                                                                                 (นำยประยรู   พลพิพฒันพงศ)์ 
                                                                                                           ประธำนท่ีประชุม 
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                                                                                                                                                             เอกสารแนบ  3 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่4 
พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

รายนามและประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
 
 

           

 

 

1. นายประยูร  พลพพิฒันพงศ์ 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร (ประธำนกรรมกำรบริษทั) 
อำย ุ 83 ปี 
ท่ีอยู ่ 149/32-33 ซ. แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
กำรศึกษำ วชิำกำรบญัชี 
คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวทิยำลยัแม่โจ ้
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-

ปัจจุบนั 
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                               
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธำนกรรมกำร บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /             
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2559 คณะกรรมกำรบริษทั  5 / 5 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมกำรบริหำร  4 / 4 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2531, 29 ปี 
กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2559 306,517 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 
ขอ้มูลอ่ืน ๆ -ไม่มีคดีควำมในรอบ 5 ปีท่ีผำ่นมำ                                                                  

-ไม่มีกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
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2. นายอ านวย  ยศสุข 

 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ (ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน) 
อำย ุ 80 ปี 
ท่ีอยู ่ อำคำรพิริยพลู 539/4 แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
กำรศึกษำ ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเกษตร-มหำวทิยำลยัอริโซนำ, สหรัฐอเมริกำ                                                                                    

ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์-มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

คุณวฒิุอ่ืน ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวทิยำลยัแม่โจ ้
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-15/2547 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุข(2524-2526), รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงกำร 

คลงั(2526-2528), รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงพำณิชย(์2528-2529),  ท่ีปรึกษำนำยก 
รัฐมนตรี(2531-2533), รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ(2533), กรรมกำร                                                          
อิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ประธำนกรรมกำร บจก.พิริยพลู อินเตอร์เนชัน่แนล (2529-ปัจจุบนั)                                                                                   
นำยกสภำมหำวทิยำลยัแม่โจ ้(2542-ปัจจุบนั) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                         
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2559 คณะกรรมกำรบริษทั  5 / 5  คร้ัง                                                                                    
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  6 / 6  คร้ัง                                                                            
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  2 / 2  คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 12 มีนำคม 2536, 24 ปี 
กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2559 667,920 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 

ขอ้มูลอ่ืน ๆ -ไม่มีคดีควำมในรอบ 5 ปีท่ีผำ่นมำ                                                                  
ในรอบ 2 ปี ท่ีผำ่นมำ 
-ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือเป็นพนกังำน ลูกจำ้ง ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บ   
  เงินเดือนประจ ำกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
-ไม่เป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
-ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำม 
  ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ท่ีมีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ 
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  เอกสารแนบ  3 

นิยามกรรมการอสิระ 
บริษทัฯก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ  ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  ดงัน้ี 

 ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.50 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ี
ถืออยูโ่ดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย เข้มกว่าข้อก าหนดของ กลต. ทีก่ าหนดไว้ไม่เกนิ ร้อยละ 1.0 

 เป็นกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั เข้มกว่าข้อก าหนดของ กลต. ทีก่ าหนดไว้ไม่เกนิ 5 บริษัท 

 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง  พนกังำน  ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ หรือมีอ ำนำจควบคุมใน
บริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุน้รำยใหญ่เขำ้ไปถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เกินกวำ่
ร้อยละ 5 ของทุนช ำระแลว้  หรือเป็นบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้  โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์  หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต    หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย    ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ  คู่สมรส  พ่ี
นอ้ง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหำร  ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  ผูมี้อ  ำนำจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้
เป็นผูบ้ริหำร  หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำร
ขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระ  และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งอิสระเก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษทั 

 ไม่มีผลประโยชน์  หรือส่วนไดเ้สียไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มในดำ้นกำรเงิน และกำรบริหำรงำนในบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทั
ร่วม  หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 
 เป็นอิสระจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

 สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรำยใหเ้ท่ำเทียมกนั 

 สำมำรถดูแลไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทักบัผูบ้ริหำร  ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  หรือบริษทัอ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหำร  
หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

 สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร  เพ่ือตดัสินใจในประเดน็ท่ีส ำคญัของบริษทั 

 เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทกัษะ  ควำมเช่ียวชำญ  ประสบกำรณ์  ตลอดจนภำวะผูน้ ำและวสิยัทศัน์ท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
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เพ่ือให้กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงก ำหนดให้
มีกำรตรวจสอบเอกสำร หรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือ
ปฏิบติั ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนักำรยืน่แสดงเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
เขำ้ร่วมประชุมแต่ละรำยตำมท่ีบริษทัจะพิจำรณำแห็นสมควร 

เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 

(ก) แสดงบตัรประจ ำตวัของผูถื้อหุน้  

(ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูม้อบฉนัทะ 
และแสดงบตัรประจ ำตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ หรือหนงัสือเดินทำง กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชำวต่ำงประเทศ   

1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ค) หนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ 

(ง) กรณีมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้อบฉนัทะ 
และแสดงบตัรประจ ำตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ หรือหนงัสือเดินทำง กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ เป็นชำวต่ำงประเทศ 

2. กรณีเป็นนิตบุิคคล 

2.1. นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และบัตร
ประจ ำตวัของผูมี้อ  ำนำจท่ีเขำ้ร่วมประชุม  

เงื่อนไข  หลกัเกณฑ์  วธีิปฏบัิติในการเข้าร่วมประชุม  การมอบฉันทะ  การออกเสียงลงคะแนน 

ข้อบังคบับริษัท ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
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(ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อมแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูมี้อ ำนำจลงนำม และแสดงบตัรประจ ำตวัของผูรั้บมอบฉันทะ หรือหนงัสือเดินทำง 
กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ เป็นชำวต่ำงประเทศ 

2.2. นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล และหนงัสือเดินทำงของผูมี้อ  ำนำจท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

(ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดงส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำหนังสือเดินทำงของผูมี้
อ ำนำจลงนำม  และแสดงบตัรประจ ำตวัของผูรั้บมอบฉันทะ หรือหนงัสือเดินทำง ของผูรั้บมอบฉันทะ กรณี
ผูรั้บมอบฉนัทะ เป็นชำวต่ำงประเทศ  

บัตรประจ าตวั หมำยถึง บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวสิำหกิจ 

การมอบฉันทะ ส ำเนำเอกสำรตอ้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง และหำกเป็นเอกสำรท่ีจดัท ำข้ึนในต่ำงประเทศ ควรมีกำรรับรองลำยมือ
ช่ือโดยโนตำรีพบับลิค 

วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสำรแนบ 6) ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด   ซ่ึงผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะได ้โดยด ำเนินกำรดงัน้ี 

1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตำมควำมประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำร ท่ีเป็นอิสระของ
บริษทัคนใดคนหน่ึง (เอกสำรแนบ 5) 

2) ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวนัท่ี ท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผลผกูพนั
ตำมกฎหมำย ทั้ งน้ี บริษทัจัดอำกรแสตมป์ ไว ้ณ จุดลงทะเบียน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมำ
ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

3) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสำรประกอบไปทำงไปรษณีย ์ตำมท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่ำหนำ้ซองถึง เลขำนุกำร
บริษทั 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

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

ภำยในวนัพุธท่ี 26 เมษำยน 2560 หรือก่อนเวลำเร่ิมกำรประชุมอยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมง เพ่ือให้เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลำ
ตรวจสอบเอกสำรและใหท้นัเวลำเร่ิมประชุม 
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ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นรำยหน่ึงจะถือหุ้นของบริษทัจ ำนวนเท่ำใด ผูถื้อหุ้นนั้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้ 

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผูจ้ดักำรมรดกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขำ้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งมีเอกสำรค ำสัง่ศำลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดักำรมรดก ซ่ึงลงนำมรับรองโดยผูมี้อ  ำนำจ อำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม
มำแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ใหบิ้ดำ-มำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ร่วม
ประชุมแทน โดยจะตอ้งน ำส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยำวม์ำแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผูอ้นุบำล หรือผูพิ้ทกัษ ์เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือ
มอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสำรค ำสั่งศำลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบำล หรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลงนำมรับรอง
โดยผูมี้อ  ำนำจ อำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมำแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

การลงทะเบียน: บริษทัจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลำ 8.30-10.30 น.  

การออกเสียงลงคะแนน: 

1. กำรออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้ประกอบดว้ยคะแนน
เสียงดงัต่อไปน้ี 

 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียง
เท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

 ในกรณีอ่ืนซ่ึงมีกฎหมำย และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก ำหนดไวแ้ตกต่ำงจำกกรณีปกติ ก็ใหด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมท่ี
ก ำหนดนั้น โดยประธำนในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ
ดงักล่ำว 

2. กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนั้น 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธำนในท่ีประชุมอำจจะเชิญ
ใหผู้ถื้อหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่ครำวก็ได ้

ข้อบังคบับริษัทฯ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การจดัประชุมและองค์ประชุม 

ข้อ 33.  คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบ
ปีบญัชีของบริษทั 
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กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้ ใหเ้รียกวำ่กำรประชุมวสิำมญั คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น
กำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ ำนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 5 ของจ ำนวน
หุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำย
ได้ทั้ งหมด ได้เข้ำช่ือกันท ำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวตัถุประสงค์ในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวโ้ดยชัดเจน ขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญั ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นร้องขอ คณะกรรมกำรตอ้งจดัประชุมภำยใน 1 
เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุวำ่ เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือ
พิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทรำบโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือ
มอบให้แก่ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั 

สถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส ำนกังำนใหญ่ หรือส ำนกังำนสำขำ หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำ หรือจงัหวดัอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นวำ่เหมำะสม 

ข้อ 34.  ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน หรือมี
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำเขำ้ร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว ้หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้กำรประชุมเป็นอนั
ระงบัไป หำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้ร้องขอใหค้ณะกรรมกำรนดัประชุมใหม่ และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองค์
ประชุม 

ข้อ 36.  ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือ
มีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ประชุม และออกเสียงแทนตนในกำรประชุมก็ได ้
หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลำยมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตำมแบบท่ีนำยทะเบียนก ำหนด 
หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธำนกรรมกำร หรือผูท่ี้ประธำนก ำหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

      ข้อ 35.  ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ประกอบดว้ย 
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนน
เสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 

(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคญั  กำร
มอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั  กำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

(ง) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) กำรเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือกำรออกหุน้กู ้

(ฉ) กำรควบหรือเลิกบริษทั 

3. การเลอืกตั้งกรรมการ 

ข้อ 16.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตำม (1)   เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

ข้อ 17.  ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3   ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป  ให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่ง
นำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้
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ข้อ 21.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือหุน้ซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึง หน่ึง
ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมนั้น              

 

        รายนามและประวตักิรรมการอสิระ                                                          เอกสารแนบ 5 
         เพื่อประกอบกำรพิจำรณำกรณีผูถื้อหุ้นมีควำมประสงคม์อบหมำยใหก้รรมกำรอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

 

 

 

 

 

 

1. นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์ 
ประเภทของกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ) 
ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอ มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ี 5    พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 

อำย ุ 48  ปี 

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

 

 

 

 

 

 

2. ดร. ภูษติ  วงศ์หล่อสายชล 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอ มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ี 5    พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร 

อำย ุ 46 ปี 

ท่ีอยู ่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
เขียนท่ี_______________________ 

วนัท่ี________เดือน    เมษำยน       พ.ศ. 2560 
(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________________หุน้ 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____________รหสัไปรษณีย_์______หรือ 
                            3.     ช่ือ______________________________อำยุ_________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี________ 

                            ถนน________________________ต ำบล / แขวง_________________________ 

                            อ ำเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหสัไปรษณีย_์________ 

       คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้  เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี  2560   ในวนัท่ี  27  
เมษำยน  2560   เวลำ  10.30  น.      ณ หอ้งบองวีวองท ์ โรงแรมตวนันำ รำมำดำ  เลขท่ี 80  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ  โทร.02-236-0361  หรือ
จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
(4)      ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
           วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
           วาระที ่2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 
                      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                      (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
            วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                            เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
           วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี      
                                             การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                                                   เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
                                              กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
                                      4.1   นายประยูร  พลพพิฒันพงศ์                    
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
 

เอกสารแนบ  6 
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                                     4.2   นายอ านวย  ยศสุข 

                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
            วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 
                              (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง 
            วาระที ่6   พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                             (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                                  เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
            วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
            วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ 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 
     มอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ                                          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากดั  ( มหาชน ) 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560  ในวนัท่ี  27  เมษำยน  2560  เวลำ  10.30 น.  ณ  หอ้งบองวีวองท ์ โรงแรมตวนันำ รำมำดำ  เลขท่ี 80  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ 
เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ  10500  โทร. 02-236-0361  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  เลอืกตั้งกรรมการ  ( ต่อ ) 

                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________  

                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 

                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
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เอกสารแนบ 7 
แผนที่สถานที่ประชุม 

โรงแรมตวนันา รามาดา ห้องบองววีองท์ 
เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 02-236-0361 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


