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วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ 
 

ตำมท่ีบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี  
1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหเ้รียกประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 ในวนั
ศุกร์ท่ี 27 เมษำยน 2561 เวลำ 10.30 น. ณ โรงแรมตวนันำ หอ้งบองววีองท์ เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2236-0361 เพ่ือพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2560 ประชุมเม่ือ
วนัท่ี 27 เมษำยน 2560 แลว้เสร็จภำยใน 14 วนันับแต่วนัประชุม โดยได้ส่งให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเวบ็ไซต์ 
www.cmfrozen.com ของบริษทัแลว้ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560   ซ่ึงคณะกรรมกำรเห็นวำ่ไดมี้กำรบนัทึกรำยงำนไวอ้ยำ่งถูกตอ้งให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง และบริษทัไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำรประชุมพร้อมกบัหนังสือนัดประชุมและ
เอกสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 ทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 
23 มีนำคม 2561 โดยมีรำยละเอียดส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2560 ตำมเอกสำร
แนบ 1 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2560  ดงัปรำกฏในรำยงำน 
ประจ ำปี 2560 (ซีดี) ท่ีไดจ้ดัส่งมำพร้อมน้ี   

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำรับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2560 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั ท่ีก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชี และจดัใหมี้กำรตรวจสอบ
จำกผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
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บริษทั โดยผูส้อบบญัชีของส ำนักงำน เอเอสที มำสเตอร์ ไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขต่องบ
กำรเงินดงักล่ำว ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2560 ท่ีผำ่นมำ มีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำร งบกำรเงิน หน่วย 
สินทรัพย ์ 1,575,692,843 บำท 
หน้ีสิน 131,905,994 บำท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,443,786,849 บำท 
อตัรำส่วนหน้ีสิน ต่อ ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.09 : 1 เท่ำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,357,891,122 บำท 
ก ำไรส ำหรับปี 160,406,185 บำท 
ก ำไรสุทธิ ต่อ ยอดขำย 11.81 % 
ก ำไรต่อหุน้ 0.42 บำท ต่อ หุน้ 

วาระที ่4 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ก ำหนดใหก้ำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกคร้ัง 
ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำม ซ่ึงในปี 2561  มีกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระทั้งส้ิน 
3 คน ดงัน้ี 

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

 
บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคล เพ่ือรับกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็น
กรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ ตั้ งแต่ว ันท่ี 9 ตุลำคม 2560 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 โดยมีกำร
ประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผำ่นเวบ็ไซต ์www.cmfrozen.com ของบริษทั โดยในปี 2561 น้ี ไม่มีผู ้
ถือหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบริษทั โดยไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดห้ำรือกนัรวมทั้ง
พิจำรณำคุณสมบติัเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ กล่ำวคือ ตอ้งเป็นบุคคลตำมขอ้ก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั มีภำวะควำมเป็นผูน้ ำ มี
วิสัยทศัน์กวำ้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติักำรท ำงำนไม่ด่ำงพร้อย มีควำมสำมำรถใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ มีพ้ืนฐำนและควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไดพิ้จำรณำอยำ่งละเอียดถ่ีถว้นแลว้ มีมติเสนอกรรมกำร
ท่ีครบวำระเดิม 3 คน เป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึง คือ 1) นำยองักูร พลพิพฒันพงศ์ 2) นำยหลำน มู่ ชิว 
และ 3) นำยอ ำพล รวยฟูพนัธ์ โดยผูไ้ด้รับกำรเสนอช่ือทั้ ง 3 คน ต่ำงก็มีคุณสมบัติดังกล่ำวขำ้งตน้
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ครบถว้น และผูถู้กเสนอช่ือท่ีเป็นกรรมกำรเดิมท่ีครบวำระ ไดป้ฏิบติังำนในต ำแหน่งหน้ำท่ีในฐำนะ
กรรมกำรและอนุกรรมกำรไดเ้ป็นอย่ำงดีตลอดมำ คณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เพื่อ
พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบวำระ ประกอบดว้ย 1) นำยองักูร พลพิพฒันพงศ์ 2) นำย
หลำน มู่ ชิว และ 3) นำยอ ำพล รวยฟูพนัธ์ เป็นกรรมกำรของบริษทั ทั้งน้ี ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บกำร
เสนอช่ือเป็นกรรมกำรและ นิยำมกรรมกำรอิสระ ปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 2 

วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ซ่ึงก ำหนดใหก้รรมกำรไดรั้บค่ำตอบแทนตำม
จ ำนวนท่ีท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นก ำหนด โดยท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ได้มีมติก ำหนด
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี 2560 ไวด้งัน้ี 

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

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

- ค่ำตอบแทนอ่ีน – ไม่มี 

องค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำร  บริษัทมีค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำรบริษัท และ
ค่ำตอบแทนรำยเดือนตำมปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  บริษทัไม่มีค่ำตอบแทนอ่ืน 
เช่น ค่ำเบ้ียประชุม โบนสั ค่ำเบ้ียประกนัชีวติ รถประจ ำต ำแหน่ง และอ่ืน ๆ แก่คณะกรรมกำรบริษทั และ
คณะอนุกรรมกำรอ่ืนทุกคณะ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติักำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 ส ำหรับกรรมกำร 8 คน ๆ ละ 400,000 บำทต่อปี  และค่ำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ 3 คน รวม 80,000 บำทต่อเดือน  ค่ำตอบแทนดงักล่ำวไดเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูล
อำ้งอิงต่ำง ๆ แลว้ และเป็นค่ำตอบแทนอตัรำเดียวกบัค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2560  และเป็นค่ำตอบแทนท่ี
อยูใ่นเกณฑเ์หมำะสมท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งกำร 

รำยกำร ปี 2560 ปี 2561 หน่วย 
1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร คนละ 400,000 400,000 บำท ต่อ ปี 

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

2) ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ไม่มี ไม่มี - 
3) ค่ำตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 
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นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรเสนอค่ำตอบแทน  บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร ท่ีเหมะสมตำมปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอุตสำหกรรมประเภท
เดียวกนั หรือรำยงำนขอ้มูลค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย หรือ
เท่ำกบัค่ำตอบแทนในปีท่ีผำ่นมำ และเป็นค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัปริมำณงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรท่ีบริษทัตอ้งกำร เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัเป็นประจ ำทุกปี และเป็น
ค่ำตอบแทนท่ีอยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีของกรรมกำรท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อขออนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2561 โดยเสนอผูส้อบบญัชี 2 รำย คือ 1) นำยประดิษฐ  
รอดลอยทุกข ์และ 2) นำงสำวนงรำม  เลำหอำรีดิลก แห่งส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ ทั้งน้ี เพ่ือส ำรอง
เผื่อรำยใดรำยหน่ึงไม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบบญัชีได ้

ผูส้อบบญัชีของส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ เป็นผูส้อบบญัชีเดิมของบริษทั และบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกมี
มำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีไดเ้ป็นอยำ่งดีตลอดมำ 
เม่ือไดพิ้จำรณำเปรียบเทียบกบัปริมำณงำน และอตัรำค่ำสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบั
เดียวกนัแลว้เห็นวำ่ ส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ มีค่ำสอบบญัชีท่ีมีควำมเหมำะสม 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีผูถื้อหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีบริษทั และ
ก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2561 ดงัน้ี 

1) นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 0218 
2) น.ส.นงรำม  เลำหอำรีดิลก ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4334  

ในนำมบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ของบริษทั ประจ ำปี 2561 และอนุมติัค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2561 เป็นเงิน 825,000 บำท 

รำยกำร ปี 2560 ปี 2561 
ค่ำสอบบญัชี 825,000 บำท 825,000 บำท 
ค่ำบริกำรอ่ืน ไม่มี ไม่มี 

ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. ผูส้อบบญัชีแห่งส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ ไม่มีควำมสัมพนัธ์ใด ๆ กบับริษทั ทั้งทำงตรง และ

ทำงออ้ม 
 ไม่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 ไม่เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของบริษทั  
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 ผูส้อบบญัชีของส ำนักงำน เอเอสที มำสเตอร์ เคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของ บจก. อะกรีฟู้ ด 
โพรเซสซ่ิง (บริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนยกเลิกและช ำระบญัชีแลว้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2559) 

2. นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมำเป็นเวลำ 2 ปี คือ ปี 2558-2559 และ น.ส. 
นงรำม เลำหอำรีดิลก เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมำเป็นเวลำ 1 ปี คือ ปี 2560 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร ประจ าปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษทัมีนโยบำยท่ีจะจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ  เวน้
แต่ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงกำรจะขยำยกำรลงทุน ก็จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลตำมควำมเหมำะสมทำง
กำรเงิน ในปี 2560 บริษทั มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 160.41 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลในปี
ท่ีผำ่นมำดงัน้ี 

 รายการ 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 ำไรต่อหุน้ 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 % 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2560 มีมติ
อนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 คือตั้งแต่ 1 
มกรำคม 2560 ถึง 30 มิถุนำยน 2560 ท่ีใหก้บัผูถื้อหุน้จ ำนวน 381,145,725 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.14 บำท 
คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บำท ต่อมำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 
กุมภำพนัธ์ 2561 ไดพ้ิจำรณำและมีมติเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2561 อนุมติั
จ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2560 ดงัน้ี 

 จ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น จ ำนวน 381,145,725 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 
76,229,145.00 บำท เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่ำงกำล อตัรำหุ้นละ 0.14 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 
53,360,401.50 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้ งส้ิน อัตรำหุ้นละ 0.34 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 
129,589,546.50 บำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 80.79 ของก ำไรสุทธิ โดยจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนงวด
วนัท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม 2560 จำกธุรกิจท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ในอตัรำ 0.34 
บำทต่อหุน้ 

 เงินปันผล ถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ร้อยละ 10   
 ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 12 มีนำคม 2561และก ำหนดจ่ำยเงินปันผล 
ในวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ทั้ งน้ี สิทธิในกำรรับเงินปันผลยงัมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกตอ้ง
ไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบริษัท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหข้อ้บงัคบัของบริษทั สอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึง
ประกอบดว้ย พ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกดั  พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(และท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)และประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัท่ี 21/2560 และเพื่อให้
ขอ้บงัคบัของบริษทั สำมำรถรองรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนด จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยกำรยกเลิก
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเดิมทั้งฉบบั และให้ขอ้บงัคบัของบริษทัฯฉบบัใหม่ มีผลใชบ้งัคบัแทนขอ้บงัคบั
ของบริษทัฉบบัเดิม 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษทัฯ มีทั้ งหมด 48 ข้อ และภำยหลังกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแลว้ 
ข้อบังคับของบริษัทฯยังคงมีจ ำนวน 48 ข้อเท่ำเดิม โดยมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม จ ำนวน 7 ข้อ(ข้อ 
13,25,26,27,32,33,48) และขอ้ท่ียงัคงขอ้ควำมเดิมไม่มีกำรแกไ้ข จ ำนวน  41 ขอ้ โดยมีรำยละเอียดส่วน
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3 และร่ำงขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ตำมเอกสำรแนบ 4  

ทั้งน้ีในส่วนของขอ้ท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม จ ำนวน 7 ขอ้นั้น เป็นกำรแกไ้ขในสำระส ำคญัซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบั หมวดกำรโอนหุ้น หมวดคณะกรรมกำร และหมวดกำรประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีสำระส ำคญัของกำร
แกไ้ขเพ่ิมเติมสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. เร่ืองกำรโอนหุ้น (ขอ้ 13)  กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้น้ี  มีข้ึนเป็นกำรก ำหนดวนัท่ี (Record date) ท่ีผูถื้อ
หุ้นมีสิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

2. เร่ืองกำรประชุมคณะกรรมกำร (ขอ้ 25, 26) เป็นกำรน ำขอ้บงัคบับำงขอ้มำรวมกนัและปรับปรุงให้
ชดัเจนข้ึน ถึงวธีิเรียกประชุม  กำรประชุม  กำรลงมติ  และประธำนในท่ีประชุม 

3. เร่ืองกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ขอ้ 27) กำรเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัในขอ้น้ี มีข้ึนเพ่ือเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่คณะกรรมกำรในกำรจดัประชุม ซ่ึงเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีอนุญำตให้กำร
ประชุมนั้น ผูร่้วมประชุมไม่จ ำเป็นตอ้งอยูร่่วมกนัในสถำนท่ีแห่งเดียวกนั แต่สำมำรถจดักำรประชุม
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Video conference ได ้ทั้งน้ี กำรจดักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
จะตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
3.1 ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง กำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2557 
3.2 ประกำศกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือกำร เร่ือง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คง

ปลอดภยัของกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และ 
3.3 ค ำช้ีแจงกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของห้ำงหุ้นส่วนจด

ทะเบียน บริษทัจ ำกดั บริษทัมหำชนจ ำกดั สมำคมกำรคำ้ และหอกำรคำ้ ตำมประกำศคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 
มิถุนำยน 2557 
สำระส ำคญัของกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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1) ผูร่้วมประชุมทั้งหมดไม่จ ำเป็นตอ้งอยูร่่วมกนัในสถำนท่ีประชุมแห่งเดียวกนั แต่จะตอ้งมี
ผูร่้วมประชุมอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ขององคป์ระชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั และผูร่้วม
ประชุมทั้งหมดตอ้งอยูใ่นประเทศไทยขณะท่ีมีกำรประชุม 

2) กำรส่งค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุม จะส่งโดยจดหมำย
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

3) กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรก ำหนด 

4) ประธำนในท่ีประชุมจะตอ้งด ำเนินกำร ดงัน้ี 
ก. ให้ผูร่้วมประชุมแต่ละคนแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อน

ร่วมกำรประชุม 
ข. จดัท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นหนงัสือ และ 
ค. จดัให้มีกำรบนัทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพของผูร่้วมประชุมทุกคน ตลอด

ระยะเวลำท่ีมีกำรประชุมในรูปข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ และให้ถือว่ำกำร
บันทึกเสียงหรือกำรบันทึกเสียงและภำพนั้นเป็นส่วนหน่ึงของรำยงำนกำร
ประชุม 

4. เร่ืองสถำนท่ีประชุมคณะกรรมกำร (ขอ้ 32) เพ่ิมสถำนท่ีประชุมใหค้รอบคลุมทัว่รำชอำณำจกัร เพ่ือ
ควำมมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน  

5. เร่ืองกำรประชุมผูถื้อหุน้ (ขอ้ 33) เพ่ิมกำรใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เรียกประชุมวิสำมญั (ขอ้ 33 (2)(ข)) ตำม  
ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัท่ี 21/2560 เร่ืองกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 โดยมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้ทั้ งหมด จะเขำ้ช่ือกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำร
ประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสือดงักล่ำวดว้ย และคณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัใหมี้กำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33(2)(ข) วรรค
แรก ผูถื้อหุน้ทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆรวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้ตำมท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะ
เรียกประชุมเองก็ได ้ภำยใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33(2)(ข) วรรคแรก ใน
กรณีเช่นน้ี ใหถื้อวำ่เป็นกำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุม เพรำะผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 33(2)(ข) 
วรรคสองคร้ังใด จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 
34 ผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 33(2)(ข) วรรคสอง ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้
กำรประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีแกไ้ขเล็กนอ้ย คือ ขอ้ 48 เร่ืองดวงตรำบริษทั ไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมถอ้ยค ำ
เพียงเลก็นอ้ย เพ่ือใหมี้ควำมชดัเจนมำกยิง่ข้ึนเท่ำนั้น  โดยท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสำระส ำคญัของขอ้บงัคบั
นั้นๆ หรือส่งผลกระทบต่อบริษทัฯแต่อยำ่งใด กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในคร้ังน้ี เป็นไปเพ่ือใหส้อดคลอ้งและ
เหมำะสมกบักฎหมำยท่ีมีกำรแกไ้ขในปัจจุบนัรวมถึงเพ่ือเพ่ิมควำมชดัเจนของถอ้ยค ำในขอ้บงัคบัตำม
เหตุผลขำ้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมัติแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมร่ำงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ฉบบัใหม่ 

รวมถึงเพ่ือใหก้ำรจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยควำมสะดวกเรียบร้อย 
จึงอำจตอ้งมีกำรแกไ้ขถอ้ยค ำหรือขอ้ควำมในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือในค ำขอจดทะเบียน เพ่ือให้
เป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตำมค ำสั่ง ค  ำแนะน ำหรือควำมเห็นของนำยทะเบียน กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์หรือเจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีประชุมคณะกรรมกำร จึงเห็น
ควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2561 พิจำรณำมอบหมำยให้ (ก) กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลง
นำม และ/หรือ (ข) บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม มีอ ำนำจในกำร
แกไ้ขถอ้ยค ำของขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือขอ้ควำมในเอกสำร และ/หรือ ค ำขอต่ำงๆ ในกำรยื่นจด
ทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บังคบัของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ด้ทันที 
กระท ำกำรใดๆท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้เสร็จ รวมถึงมี
อ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้
อีก 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำแลว้เห็นวำ่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติักำร
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัโดยกำรยกเลิกขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนัทั้งฉบบั และใหใ้ชร่้ำงขอ้บงัคบัฉบบัใหม่
แทนและอนุมติักำรมอบอ ำนำจตำมท่ีเสนอ  

กฎหมำยก ำหนดให้วำระน้ี ตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงใน
วำระน้ี 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้โปรดเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 ตำมวนั เวลำ และสถำนท่ี ท่ีระบุไว้
ขำ้งตน้ และเพ่ือใหก้ำรลงทะเบียนเขำ้ประชุมสะดวก รวดเร็ว บริษทัจดัใหมี้กำรลงทะเบียนผูเ้ขำ้ประชุมตั้งแต่เวลำ 8.30 ถึง 
10.30 น. หำกผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมกำร
อิสระ (ตำมรำยช่ือกรรมกำรท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบ 6) เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมแทนได ้โดยกรอกขอ้ควำมและ
ลงลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตำมท่ีแนบมำน้ี (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 7) พร้อมกบัแนบหลกัฐำนแสดงสิทธิเขำ้
ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 5) และส่งเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดให้เลขำนุกำรบริษทัภำยในท่ี 26 
เมษำยน 2561 ทั้งน้ี บริษทัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ประชุมในวนัท่ี 12 มีนำคม 2561 
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อน่ึง เพ่ือเป็นกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพยเ์ร่ืองกำรแจกของช ำร่วยในกำรประชุมผูถื้อหุน้ และเพ่ือเป็นกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้โดยเท่ำเทียมกนั อีกทั้งเป็นกำร
บริหำรจดักำรรำยจ่ำยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรสร้ำงควำมเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนของกิจกำร บริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรแจกของช ำร่วยในกำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี     

  
   

 
ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
 
 

          
         (นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

ประธำนกรรมกำร                                                                                                                
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 
1. รำยงำนประจ ำปี 2560 (ซีดี) 

 
รายการเอกสารแนบ 
เอกสำรแนบ 1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 
เอกสำรแนบ 2 รำยนำมและประวติักรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง  
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั 
เอกสำรแนบ 4 ร่ำงขอ้บงัคบัของบริษทัฉบบัใหม่ 
เอกสำรแนบ 5 เง่ือนไข  หลกัเกณฑ ์ วิธีปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม  และขอ้บงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผู ้

ถือหุน้ 
เอกสำรแนบ 6 รำยนำมและประวติักรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 
เอกสำรแนบ 7 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
เอกสำรแนบ 8 แผนท่ีสถำนท่ีประชุม 
 
หมายเหต ุ
1) ผูถื้อหุ้นสำมำรถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ และเอกสำรประกอบในเวบ็ไซตข์องบริษทัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 23  

มีนำคม 2561 ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้อยำ่งนอ้ย 30 วนั 
2) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ท่ีใชใ้นกรณีผูถื้อหุ้นต่ำงประเทศ  ซ่ึงแต่งตั้งผูดู้แลและเก็บรักษำหลกัทรัพย ์หรือผูรั้บฝำก

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

3) ผูถื้อหุน้สำมำรถน ำส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมีกำรมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระและค ำถำมล่วงหนำ้ไดท่ี้ 
เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)  
149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
Email: cg@cmfrozen.com 

4) ผูถื้อหุ้นท่ำนใดตอ้งกำรรำยงำนประจ ำปี 2560 เป็นรูปเล่ม โปรดติดต่อ นำยศกัดำ พิมเมือง นกัลงทุนสัมพนัธ์ โทร. 02-
634-0061-4 หรือแจง้ควำมประสงคไ์ปท่ี E-Mail: sakda@cmfrozen.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:cg@cmfrozen.com
mailto:sakda@cmfrozen.com
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เอกสำรแนบ 1 

 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่ ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษำยน 2560 เร่ิมประชุม เวลำ 10.30 น. ณ หอ้งบองววีองท ์โรงแรมตวนั
นำ รำมำดำ เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม นำยประภำส พลพิพฒันพงศ ์ประธำนกรรมกำรบริษทัฯ เป็นประธำนในท่ีประชุม 

ประธำนท่ีประชุมแถลงวำ่ วนัน้ีมีผูถื้อหุ้นทั้งท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และท่ีมอบให้ผูรั้บมอบฉันทะมำเขำ้
ร่วมประชุมแทน รวมจ ำนวน 64 คน นบัจ ำนวนหุน้ได ้250,377,090 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.69 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
และช ำระค่ำหุ้นแลว้ จ ำนวน 381,145,725 หุ้น ซ่ึงเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้ งหมด 
หรือไม่นอ้ยกวำ่ 127,048,575 หุ้น และมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 34  จึงครบเป็นองคป์ระชุม ในระหวำ่งกำรประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ มำร่วมประชุม เพ่ิมอีก จ ำนวน  15  คน  
นบัจ ำนวนหุน้ได ้128,237 หุน้ 

ประธำน กล่ำวเปิดกำรประชุม และมอบหมำยให้นำยวนัจนัทร์ ศิวบุณยวงศ์ ท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทั เป็น
ผูด้  ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ 

วาระการประชุม ก่อนด ำเนินกำรประชุมตำมวำระ ผูด้  ำเนินกำรประชุมแจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

วนัน้ีมีกรรมกำรบริษทั มำเขำ้ร่วมประชุม รวม 7 คน จำกจ ำนวน 8 คน คือ 

นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์        ประธำนกรรมกำรบริษทั 

นำยประภำส  พลพิพฒันพงศ ์     ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์          กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

นำยหลำน, มู่ – ชิว                       กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
นำยอ ำนวย  ยศสุข                       กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์                  กรรมกำรอิสระ 
ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสำยชล             กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม 

น.ส.ชุติมำ ตั้งมติธรรม          กรรมกำรอิสระ 
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ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีท ำหนำ้ท่ีในท่ีประชุม ดงัน้ี 

น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก          ผูส้อบบญัชี ท ำหนำ้ท่ีสกัขีพยำนกำรนบัคะแนน 

นำยนที นำคธนสุกำญจน์   ตวัแทนสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูส้งัเกตกำรณ์ 

นำยเทวนิทร์  รุ่งรัตนพิทกัษ ์        ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรบญัชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษทั 

นำยศกัดำ  พิมเมือง                      ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ ์         ท่ีปรึกษำกฎหมำย 
 

การด าเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตำมกฎหมำยของประเทศไทยเพ่ือต่อตำ้นกำรทุจริต
และคอร์รัปชัน่ มีควำมโปร่งใส ยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตำมหลกับรรษทัภิบำลและ
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่สนบัสนุนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ในฐำนะเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรแนว
ร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต (CAC) ไดใ้ห้กำรรับรองบริษทั เป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบติัของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต โดยมีระยะเวลำกำรรับรอง 3 ปี 

การลงคะแนนและนับคะแนน  

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ หลงัจำกลงทะเบียนเขำ้ประชุมแลว้ ทุกท่ำนจะไดรั้บบตัรลงคะแนนตำมจ ำนวนวำระ
กำรประชุม ในแต่ละวำระจะมีช่องใหท้ ำกำรลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ท่ีประชุมจะท ำกำร
ลงคะแนนทีละวำระโดยไม่มีกำรสลบัวำระกำรประชุม ในส่วนของวำระกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำร บริษทัเปิด
โอกำสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล เม่ือท ำกำรลงคะแนนในแต่ละวำระแลว้ จะท ำกำรเก็บ
บตัรลงคะแนนเฉพำะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรนบัคะแนน ส่วนบตัรลงคะแนนท่ีเห็น
ดว้ยทั้งหมด  จะเก็บเม่ือเก็บบตัรท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงแลว้เสร็จ   

กำรประชุมน้ีใชโ้ปรแกรม และระบบบำร์โคด๊ช่วยในกำรลงทะเบียนและนบัคะแนน ผลกำรนบัคะแนนในแต่ละ
วำระ จะปรำกฏคะแนนท่ีจอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทรำบผลของกำรนบัคะแนน หำกผูถื้อ
หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเห็นว่ำผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง ก็สำมำรถท ำกำรตรวจสอบไดใ้นทนัที พร้อมกนัน้ี บริษทัไดเ้ชิญให้ 
น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก ผูต้รวจสอบบญัชี ท ำหนำ้ท่ีเป็นสกัขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนนของกำรประชุม และท่ีประชุม
กล่ำวเชิญผูถื้อหุ้นท่ีอำสำจะเขำ้ร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนน แต่ไม่ปรำกฏวำ่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดอำสำกำรเป็น
สกัขีพยำนตรวจนบัคะแนนดงักล่ำว 

การลงมต ิ    

หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง กำรลงมติในวำระปกติใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด ส่วน
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วำระกำรอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระทีห่นึ่ง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

ประธำนขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 
2559 ตำมท่ีไดส่้งส ำเนำใหผู้ถื้อหุน้แลว้ และขอใหท่ี้ประชุมมีมติ 

 มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นคนใดซักถำม หรือขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2559 และมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,399,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -    
บตัรเสีย -    

 
วาระทีส่อง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 

ประธำนแถลงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 2559  มีผลกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

รำยกำร งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หน่วย 

สินทรัพย ์ 1,617,515,804 บำท 

หน้ีสิน 148,425,619 บำท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,469,090,185 บำท 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 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 บำทต่อหุน้ 

วาระทีส่าม พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ประธำนขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำงบกำรเงินของบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ซ่ึงผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำและมีมติ 
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มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั งบกำรเงินของบริษทั 
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,498,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -    
บตัรเสีย -    

วาระทีส่ี่  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธำน แถลงต่อท่ีประชุมวำ่ ในปีน้ีมีกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ จ ำนวน 2 คน คือ 

                   
 
 

บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจำกบุคคล 2 คน ตำมท่ีกล่ำวมำ โดยบุคคลท่ี
ไดรั้บกำรเสนอช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ำมตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดัพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยฯ์  ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือนั้นตอ้งยินยอมให้มีกำรเสนอช่ือ และหำกไดรั้บกำร
เสนอช่ือแลว้ บริษทัฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมกำร หำกตรวจพบวำ่มีคุณสมบติัตอ้งหำ้ม บริษทัฯ 
จะไม่จดทะเบียนใหเ้ป็นกรรมกำรบริษทั 

ทั้ งน้ี บริษทัได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคล เพ่ือรับกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็น
กรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้ ตั้งแต่วนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2559 โดยมีกำรประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่
ขอ้มูลผ่ำนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.cmfrozen.com) และเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
โดยในปี 2560 น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทั 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไดพิ้จำรณำกรรมกำรท่ีครบวำระตำมแบบ Board skill matrix แลว้ 
พบวำ่กรรมกำร ท่ีครบวำระทั้ง 2 คน เป็นผูมี้ควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ และมีคุณสมบติัตำมแบบตรวจสอบคุณสมบติั
ของบุคคลท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้สนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรอิสระของบริษทั อีกทั้งไดอุ้ทิศตนในกำร
ท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทัมำอยำ่งต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยำ่งมำก  จึงมีควำมเห็นควรเสนอใหก้รรมกำรท่ีครบ
วำระทั้ง 2 คน คือนำยประยรู พลพิพฒันพงศ ์และนำยอ ำนวย ยศสุข กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง  รำยช่ือ และ
ประวติัโดยยอ่ของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ ทั้ง 2 คน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

โดยคณะกรรมกำรของบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ พิจำรณำแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอ
ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้เสนอช่ือกรรมกำรท่ีครบวำระ 2 คน กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรอีกวำระ
หน่ึง คือ 1) นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ์ และ 2) นำยอ ำนวย ยศสุข น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้งเป็น

นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
นำยอ ำนวย ยศสุข กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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กรรมกำร เน่ืองจำกผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือทั้ง 2 คน ลว้นเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์เหมำะสมท่ีจะด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ และมีมติเลือกตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ  

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลตำมล ำดบัคือ 1) นำยประยรู พลพิพฒั
นพงศ ์ 2) นำยอ ำนวย ยศสุข ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ ์

เห็นดว้ย 250,489,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 10,000    
บตัรเสีย -    

2. นำยอ ำนวย ยศสุข 

เห็นดว้ย 250,487,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นดว้ย 1,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
งดออกเสียง 10,000    
บตัรเสีย -    

วาระทีห้่า  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 

ประธำนแถลงต่อท่ีประชุมวำ่ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหแ้ก่
บริษทั บริษทัจึงควรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบใหก้บักรรมกำร โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 ไดพ้ิจำรณำ
แลว้เห็นวำ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2560 ดงัน้ี 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั 8 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 เป็นค่ำตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั
กบัอุตสำหกรรมเดียวกนั  มีควำมใกลเ้คียงกบัค่ำตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงประกอบธุรกิจและมีขนำด
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ใกลเ้คียงกนั และเป็นค่ำตอบแทนเดียวกนักบัค่ำตอบแทนของบริษทั ประจ ำปี 2559 ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยของ
บริษทัท่ีจะก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑเ์หมำะสม ท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีบริษทัตอ้งกำร     

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 ตำมท่ีประธำน
แถลง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 249,439,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 1,060,000    
บตัรเสีย -    

 
วาระทีห่ก พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ประธำนแถลงใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2560 ได้
พิจำรณำเห็นควรแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัท และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2560 โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

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

เป็นผูต้รวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั ประจ ำปี 2560 โดยผูต้รวจสอบบญัชีท่ีเสนอ
แต่งตั้งไม่มีควำมสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นอิสระ โดยเสนอค่ำตรวจสอบของบริษทั จ ำนวนเงิน 825,000.- บำท (แปดแสนสองหม่ืนหำ้พนั
บำทถว้น)                      

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัให้แต่งตั้งบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั โดยมี นำยประดิษฐ  
รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 0218 และ/หรือ น.ส. นงรำม เลำหอำรีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4334 
เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ประจ ำปี 2560 โดยใหค้นใดคนหน่ึงมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบบญัชี และแสดงควำมคิดเห็น
ต่องบกำรเงินของบริษทั และอนุมติัค่ำตรวจสอบของบริษทั จ ำนวนเงิน 825,000.- บำท (แปดแสนสองหม่ืนหำ้พนับำทถว้น) 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี      
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เห็นดว้ย 250,489,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 10,000    
บตัรเสีย -    

วาระทีเ่จด็ พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 

ประธำน แถลงให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 
2560 ไดพิ้จำรณำและมีมติเห็นควรใหบ้ริษทัจ่ำยเงินปันผล ดงัน้ี 

 จ่ำยเงินปันผลในอตัรำ 0.35 บำทต่อหุ้น จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวนัท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม 2559 
ให้กบัผูถื้อหุ้น จ ำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 133,401,003.75 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.93 ของ
ก ำไรสุทธิงบกำรเงินรวม โดยจ่ำยจำกธุรกิจท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ในอตัรำ 0.35 บำทต่อหุน้   

 อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำน ในปี 2559 ร้อยละ 67.93 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.17 เม่ือเทียบกบัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำน ในปี 2558 ท่ีจ่ำย ร้อยละ 
63.76 และอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 ยงัคงสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงิน
ปันผลท่ีก ำหนดไว ้คือจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ 

 เงินปันผล ถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ร้อยละ 10  
 ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 13 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยช่ือตำม ม.

225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 14 มีนำคม 2560  และก ำหนดจ่ำยเงินปันผล 
ในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560          

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพ่ิมเติม ประธำน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ และมีมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัฯ จ่ำยเงินปันผล โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีประธำนแถลง
ทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 250,505,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง -    
บตัรเสีย -    

วาระทีเ่ก้า พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ ( ถ้าม ี) 
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ในระหว่างการประชุม  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นและซักถาม ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ งบกำรเงินในปี 2557-2558 บริษทัมีผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน ส่งผลใหบ้ริษทัมีก ำไรสุทธิเป็น 0.16 
และ 0.31 บำทต่อหุน้ขณะท่ีในปี 2559 บริษทัมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน ท ำให้บริษทัมีก ำไรสุทธิ 0.52 
บำทต่อหุน้ ขอถำมวำ่ในปี 2560 บริษทัมีนโยบำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกค่ำเงินอยำ่งไร 

บริษทั บริษทัมีนโยบำยป้องกนัควำมเส่ียง ดว้ยกำรขำยเงินเหรียญสหรัฐล่วงหนำ้ ในอตัรำร้อยละ 50-75 ของ
ประมำณกำรยอดขำยทั้ งปี แต่อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2560 บริษัทจะมีผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนอยำ่งไรนั้น ไม่สำมำรถคำดเดำได ้เน่ืองจำกอตัรำแลกเปล่ียนมีกำรข้ึนลงอยูต่ลอดเวลำ 

ผูถื้อหุน้ นำยนที นำคธนสุกำญจน์ ผูรั้บมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถำมวำ่ คณะกรรมกำรเคยมี
กำรหำรือกนัเร่ืองกรรมกำรอิสระ ท่ีปฏิบติังำนเกินกวำ่ 9 ปี หรือไม่ ในประเด็นกำรคงไวซ่ึ้งควำมเป็น
อิสระ และในอนำคตทำงคณะกรรมกำรมีนโยบำยเร่ืองกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรอิสระหรือไม่ หำกเป็นไปไดใ้คร่ขอเชิญกรรมกำรอิสระท่ีถูกเสนอช่ือในครำวน้ีโปรดแสดงตวั
และแถลงต่อผูถื้อหุน้วำ่จะเขำ้มำช่วยท ำหนำ้ท่ีในดำ้นใดบำ้ง 

บริษทั กำรพิจำรณำในเร่ืองของกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ ซ่ึงหน่วยงำนก ำกบัดูแลไดมี้กำรออก
ค ำแนะน ำในเร่ืองของวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง บริษทัไดมี้กำรพิจำรณำมำหลำยคร้ัง อยำ่งไรก็ตำมบริษทั
พบวำ่ส่ิงท่ีเป็นประสบกำรณ์ของกรรมกำรอิสระซ่ึงสัง่สมมำอยำ่งยำวนำนนั้น มีประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัเป็นอยำ่งมำก ทั้งในดำ้นกำรขยำยงำนในปัจจุบนั และกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ
งบกำรเงิน บริษทัตระหนกัในเร่ืองดงักล่ำว และยงัไม่สำมำรถหำผูท่ี้มีควำมเหมำะสมมำทดแทนได ้ 

ผูถื้อหุน้ ขอเสนอหลกักำรก ำหนดค่ำตอบแทน เน่ืองดว้ยกรรมกำรแต่ละท่ำนมีประสบกำรณ์ท่ีไม่เหมือนกนั จึง
ขอเสนอวำ่ควรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมคุณวฒิุของกรรมกำรแต่ละท่ำน 

บริษทั บริษทัขอรับไวพ้ิจำรณำ  เพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสมกบักรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีและคงไวซ่ึ้งกรรมกำร
ท่ีบริษทัตอ้งกำร 

ผูถื้อหุน้ อตัรำก ำไรขั้นตน้ และก ำไรสุทธิดีข้ึนมำก เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ มีปัจจยัอะไรบำ้งท่ีบริษทัควบคุมได ้
และควบคุมไม่ได ้

บริษทั ผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน เกิดจำกหลำยปัจจยั ทั้ งท่ีควบคุมได ้และควบคุมไม่ได ้อย่ำงเช่น วตัถุดิบของ
บริษทัข้ึนอยู่กบัสภำพภูมิอำกำศท่ีควบคุมไม่ได ้ปัจจยัเร่ืองกำรข้ึนลงของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีควบคุม
ไม่ได ้แต่บริษทัลดควำมเส่ียงดว้ยกำรขำยเงินเหรียญสหรัฐล่วงหนำ้ เร่ืองของค่ำแรงท่ีสูงข้ึน ควบคุมดว้ย
กำรพฒันำผลิตภำพโดยกำรพฒันำใหพ้นกังำนมีทกัษะท่ีสูงข้ึน มีกำรผลิตสินคำ้ท่ีดีข้ึน  

ผูถื้อหุน้ ช่วยอพัเดทโครงกำรลงทุนท่ีเมียนมำร์ คำดวำ่จะใชเ้วลำอีกก่ีปีจึงจะเร่ิมมีรำยได ้
บริษทั ท่ีผ่ำนมำกำรติดต่อรำชกำรท่ีเมียนมำร์มีควำมล่ำช้ำ เกิดจำกกำรเปล่ียนผ่ำนรัฐบำล ท ำให้เสียเวลำไป

ช่วงหน่ึง อย่ำงไรก็ตำมบริษทัยงัคงมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินโครงกำรน้ีอย่ำงต่อเน่ือง ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรท่ีผ่ำนมำ ไดมี้กำรพิจำรณำร่วมกบัท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย โดยบริษทัจะพยำยำมให้เร่ิม
ด ำเนินกำรไดใ้นปี 2560 และไดมี้กำรเจรจำกบัผูใ้ห้เช่ำเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจำกเป็นเหตุกำรณ์ท่ีควบคุม
ไม่ได ้ทั้งบริษทัละผูใ้หเ้ช่ำยงัยนืยนัท่ีจะด ำเนินกำรตำมสญัญำต่อไป 

ผูถื้อหุน้ บริษทัมีเงินสดอยูใ่นมือค่อนขำ้งมำก บริษทัมีแนวทำงกำรบริหำรเงินสดอยำ่งไร 
บริษทั บริษทัมีนโนบำยบริหำรจดักำรเงินสด โดยกำรน ำไปลงทุนในตรำสำรหน้ีระยะสั้นท่ีมี Credit Rating 

Triple B ข้ึนไป 
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ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขำ้สู่กำรพิจำรณำ ประธำนจึงกล่ำวปิดกำรประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนท่ีมำเขำ้
ร่วมประชุม 
 
 
 

ปิดประชุมเม่ือเวลำ 11.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นำยเทวนิทร์ รุ่งรัตนพิทกัษ ์
                        เลขำนุกำรบริษทั 
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รายนามและประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
เพือ่ประกอบการพจิารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 วาระที ่4 
พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 
           
 
 
 

นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ ์
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร (กรรมกำรผูจ้ดักำร, กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ) 
อำย ุ 48 ปี 
กำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ -  มหำวทิยำลยัโคโลรำโด, สหรัฐอเมริกำ                                                        

ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ - มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม DAP-12/2547, UFS-10/2548 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรบริหำร และผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 27 เม.ย. 

2543-ปัจจุบนั                                                                                                                                           
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2550 – 31 ธ.ค. 2558                   
กรรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559 -
ปัจจุบนั                                                                                                                           
เลขำนุกำรบริษทั บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 28 ก.พ. 2551 – 31 ธ.ค. 2558     
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2546 – 21 ธ.ค. 2558                                                                                                                                                   

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                               
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /             
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2560 คณะกรรมกำรบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                                        
คณะกรรมกำรบริหำร  4 / 4 คร้ัง                                                                                      
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 / 2 คร้ัง                                                   
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 2 / 2 คร้ัง                                                                                
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  2 / 2 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 27 เมษำยน 2543, 18 ปี 
กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 4,247,100 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.11 
ขอ้มูลอ่ืน ๆ -ไม่มีคดีควำมในรอบ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 

- ไม่มีกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ                                                                  
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นำยหลำน มู่ ชิว 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
อำย ุ 70 ปี 
กำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                         
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2560 คณะกรรมกำรบริษทั  4 / 6 คร้ัง  
คณะกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหำร   1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2531, 30 ปี 
กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 24,030,830 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  6.30 
ขอ้มูลอ่ืน ๆ -ไม่มีคดีควำมในรอบ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 

- ไม่มีกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ                                                                                                                                   
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รายนามและประวตัิบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอสิระ 
 
 

 
 
 
นำยอ ำพล รวยฟูพนัธ์ 
ประเภทกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ (กรรมกำรตรวจสอบ) 
อำย ุ 49 ปี 
กำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ, กำรเงิน-มหำวทิยำลยัคอร์แนล, สหรัฐอเมริกำ                                                                                 

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ – มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีท่ีอบรม ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ผจก.ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539)                                              

กรรมกำรอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-ปัจจุบนั 
กรรมกำร บมจ.อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-2560) 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมกำร บมจ.อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง (2556-2560) 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน                                                      
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมกำรบริหำร บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบนั) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนั /                         
กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2560 คณะกรรมกำรบริษทั  6 / 6 คร้ัง                                                                                   
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  4 / 4  คร้ัง                                                                          
คณะกรรมกำร  สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  2 / 2  คร้ัง                                            
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 1 / 2 คร้ัง                                                                
คณะกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหำร 1 / 1 คร้ัง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร วนัท่ี 26  เมษำยน 2549, 12  ปี 
กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2560 71,874 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 
ขอ้มูลอ่ืน ๆ -ไม่มีคดีควำมในรอบ 5 ปีท่ีผำ่นมำ  

   ในรอบ 2 ปีท่ีผำ่นมำ 
-ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือเป็นพนกังำน ลูกจำ้ง ท่ีปรึกษำท่ี ไดรั้บ
เงินเดือนประจ ำกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้  
-ไม่เป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
-ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ท่ีมีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ                                                              
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทัฯก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ดงัน้ี 

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

 เป็นกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 3 บริษทั เขม้กว่ำขอ้ก ำหนดของ กลต. ท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 5 
บริษทั 

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

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

 ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอำจ
เป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งอิสระ
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มในดำ้นกำรเงิน และกำรบริหำรงำนในบริษทั บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 
 เป็นอิสระจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
 สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรำยใหเ้ท่ำเทียมกนั 
 สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทักบัผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษทัอ่ืน
ซ่ึงมีผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

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

รายละเอยีดการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

______________________________________ 

1. ขอ้ 13 แกไ้ขเพ่ิมเติมกำรก ำหนดวนั Record date  ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 

ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ในระหวำ่ง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง  บริษทั
จะงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุน้ก็ได ้ โดยประกำศใหผู้ถื้อหุน้
ทรำบล่วงหน้ำ ณ ส ำนักงำนแห่งใหญ่ และส ำนักงำนสำขำ
ของบริษทัทุกแห่ง  ไม่น้อยกว่ำ  14  วนั   ก่อนวนัเร่ิมงดรับ
ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ 

ในระหว่ำง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง  บริษทัจะงดรับ
ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นก็ได ้ โดยประกำศให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ ณ 
ส ำนกังำนแห่งใหญ่ และส ำนกังำนสำขำของบริษทัทุกแห่ง  ไม่นอ้ยกวำ่  
14  วนั   ก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุน้ 

ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้ใช้วิธีกำรงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้น (Book 
Closing) ภำยใตก้ ำหนดขอ้ 13 คณะกรรมกำรอำจก ำหนดวนัท่ีผูถื้อหุน้มี
สิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตำมหลกัเกณฑ์
และวธีิกำรท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 

2. ขอ้ 25 แกไ้ขเพ่ิมเติมผูท้  ำหนำ้ท่ีประธำนของท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
 

ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่
นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม  กำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุม ให้ถือเสียงขำ้งมำก  
ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกัน   ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร  

(1) ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึง ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม   

(2) ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของกำรประชุมคณะกรรมกำร  

         ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ถำ้มีรองประธำนให้รองประธำนปฏิบติัหน้ำท่ี ถำ้ไม่มี
รองประธำนหรือรองประธำนไม่อำจจะปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ให้กรรมกำร
ท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนท่ีประชุม 

(3) กำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุม ให้ถือเสียงข้ำงมำก  โดย
กรรมกำรหน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียง
เท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขำด 
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3. ขอ้ 26 เป็นกำรรวมขอ้บงัคบั ขอ้ 26 และ 27 เขำ้ดว้ยกนั 
 

ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ประธำนกรรมกำร เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมกำร 

           ถำ้มีกรรมกำรตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร้องขอใหเ้รียกประชุม
คณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร  ก ำหนดวนัประชุม 
ภำยใน  14  วนั   นบัแต่วนัไดรั้บค ำร้องขอ 

ประธำนกรรมกำร เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมกำร 

           ถ้ำ มีกรรมกำรตั้ งแต่  2  คน ข้ึนไป ร้องขอให้ เ รียกประชุม
คณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร  ก ำหนดวนัประชุม ภำยใน  14  วนั   
นบัแต่วนัไดรั้บค ำร้องขอ 

           ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำร หรือผูซ่ึ้ง
ไดรั้บมอบหมำย ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั
ก่อนวันประชุม เว ้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษำสิทธ์ิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้กำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก ำหนดวนั
ประชุมใหเ้ร็วกวำ่นั้นก็ได ้

 

4. ขอ้ 27 แกไ้ขเพ่ิมเติมกำรประชุมคณะกรรมกำรผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Teleconference)  
 

ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำร หรือ
ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมำย ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรไม่
น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน 
เพ่ือรักษำสิทธ์ิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวธีิอ่ืน และก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวำ่นั้นก็ได ้

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ประธำนในท่ีประชุมจะก ำหนดให้จดักำร
ประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และให้กำรประชุมมีผลทำงกฎหมำย
เช่นเดียวกับกำรประชุมคณะกรรมกำร ตำมวิธี กำรท่ีบัญญัติไวใ้น
กฎหมำย และเป็นไปตำมเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) ภำย ใต้ก ำหนดใน เ ร่ื อ งอ งค์ประ ชุมของก ำรประ ชุม
คณะกรรมกำรในขอ้ 25 (1) ตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม
อยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ขององคป์ระชุมอยูใ่นท่ีประชุมแห่งเดียวกนั 
ณ สถำนท่ีก ำหนดภำยใตข้องขอ้ควำมในขอ้ 32 และกรรมกำร
ท่ีเข้ำร่วมประชุมทั้ งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะมีกำร
ประชุม 

(2) ภำยใต้ก ำหนดควำมในเ ร่ืองค ำบอกกล่ำวเ รียกประ ชุม
คณะกรรมกำรในขอ้ 26 กำรส่งค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมและ
เอกสำรประกอบกำรประชุม จะส่งโดยจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์
ก็ได ้และประธำนของท่ีประชุมนั้นตอ้งจดัเก็บส ำเนำค ำบอก
กล่ำวเรียกประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมไวเ้ป็น
หลกัฐำน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้
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(3) กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรก ำหนด ตำมท่ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และ 

(4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนด
ไวใ้นขอ้ 25 (3) 

(5) ในกำรจดักำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ประธำนท่ีประชุม
จะตอ้งด ำเนินกำรดงัน้ี 
(ก) ให้กรรมกำรแต่ละคนแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่ำนส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ก่อนร่วมกำรประชุม 
(ข) จดัท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นหนงัสือ และ 
(ค) จดัให้มีกำรบนัทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ แลว้แต่กรณี 

ของกรรมกำรทุกคนตลอดระยะเวลำท่ีมีกำรประชุมในรูป
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่ำกำรบันทึกเสียงหรือ
กำรบันทึกเสียงและภำพ แลว้แต่กรณีนั้นเป็นส่วนหน่ึง
ของรำยงำนกำรประชุม 

 

5. ขอ้ 32 แกไ้ขเพ่ิมเติมกำรก ำหนดสถำนท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
 

ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

คณะกรรมกำรของบริษทั  ตอ้งประชุมอยำ่งนอ้ย  3  เดือนต่อ
คร้ัง 

 

คณะกรรมกำรของบริษทั  ตอ้งประชุมอย่ำงน้อย  3  เดือนต่อคร้ัง โดย
สถำนท่ีประชุมนั้นอำจประชุมกนั ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนักงำนแห่ง
ใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่รำชอำณำจกัรหรือสถำนท่ีอ่ืนใดตำมท่ี
ประธำนกรรมกำรจะเห็นสมควร 

 

6. ขอ้ 33 แกไ้ขเพ่ิมเติมกำรเรียกประชุมวสิำมญัของผูถื้อหุน้ 
 

ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 

ก. กำรประชุมสำมญัประจ ำปี ให้มีปีละคร้ังภำยใน 4 
เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

ข. กำรประชุมวิสำมญั  คณะกรรมกำรจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุ้น เป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่

กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 

(1) กำรประชุมสำมญัประจ ำปี ใหมี้ปีละคร้ังภำยใน 4 เดือน นบัแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

(2) กำรประชุมวสิำมญั กำรเรียกประชุมอำจกระท ำไดโ้ดย 
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จะเห็นสมควร หรือเม่ือมีผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีหุ้นรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 5    ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย
ไดท้ั้ งหมด  หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่ำ  25  คน ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกันได้  ไม่น้อยกว่ำ  1  ใน  10 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้ งหมด เข้ำ ช่ือกันท ำ
หนงัสือ  ขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  
เป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได้    แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนังสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำร
ตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ ภำยใน 1 เดือน นบั
แต่วนัไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

(ก) คณะกรรมกำรซ่ึงจะเรียกประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือใดก็
ได ้ตำมท่ีเห็นสมควร หรือ 

(ข) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่
น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด 
จะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ือง
และเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนใน
หนังสือดงักล่ำวดว้ย และคณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำร
ประชุมผูถื้อหุ้นภำยใน 45 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือ
จำกผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำตำมข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู ้ถือหุ้น
ทั้ งหลำยซ่ึงเข้ำช่ือกันหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆรวมกันได้
จ ำนวนหุ้นตำมท่ีบังคับไวน้ั้ นจะเรียกประชุมเองก็ได้ 
ภำยใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33(
ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวำ่เป็นกำรประชุมผูถื้อ
หุ้น ท่ีคณะกรรมกำร เ รี ยกประชุม  โดยบ ริษัทต้อง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำร
ประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีท่ีปรำกฎว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียก
ประชุม เพรำะผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 33(ข) วรรคสองคร้ังใด 
จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 33(ข) วรรค
สอง ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำร
จดัใหมี้กำรประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั    

 

7. ขอ้ 48 แกไ้ขพ่ิมเติมเง่ือนไขกำรประทบัดวงตรำของบริษทั 
 

ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ตรำของบริษทัมีจ ำนวน 2 ดวงตรำ ให้ใชด้วงตรำใดดวงตรำ
หน่ึงก็ได ้ดงัท่ีประทบัไวด้งัน้ี 

ตรำของบริษทัมีจ ำนวน 2 ดวงตรำ ใหใ้ชด้วงตรำใดดวงตรำหน่ึงก็ไดโ้ดย
ไม่มีเง่ือนไข ดงัท่ีประทบัไวด้งัน้ี 
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ร่างข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
เสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพือ่พจิารณา 

 
หมวดที ่1     บททัว่ไป 

ขอ้  1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวำ่ ขอ้บงัคบัของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ขอ้  2 ค ำวำ่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ีหมำยควำมถึง บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ขอ้  3  ขอ้บงัคบัน้ี ถำ้มิไดก้ล่ำวไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ให้น ำบทบญัญติัแห่งกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำย

วำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยม์ำใชบ้งัคบั  ในกรณีท่ีบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนั หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตำมควำมหมำยท่ี
ก ำหนดตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีใชบ้งัคบักบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจด
ทะเบียนหรือกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติัตำม
หลกัเกณฑ ์และวธีิกำร ตำมท่ีประกำศดงักล่ำวก ำหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 
 

หมวดที ่2     การออกหุ้น 

ขอ้  4 หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สำมญัท่ีตอ้งใชเ้งินจนเตม็มูลค่ำ หุน้ละ 1 บำท (หน่ึงบำท) และในกำรใชเ้งินค่ำหุน้นั้น ผูถื้อ
หุน้จะหกัหน้ีกบับริษทัหำไดไ้ม่ 

ขอ้  5 ใบหุ้นของบริษทัน้ีเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น และตอ้งมีกรรมกำรอย่ำงนอ้ยหน่ึงคน ลงหรือพิมพล์ำย มือช่ือ แต่
กรรมกำรอำจมอบหมำยให้ นำยทะเบียนหุ้นตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ลงหรือพิมพ์
ลำยมือช่ือแทนก็ได ้
                 หำกบริษทัมอบหมำยใหต้ลำดหลกัทรัพยเ์ป็นนำยทะเบียนของบริษทั วธีิปฏิบติัท่ีเก่ียว กบังำนทะเบียน
ของบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมท่ีนำยทะเบียนก ำหนด 

ขอ้  6 บริษทัอำจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภำพ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชน
จ ำกดั และกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ขอ้  7 บริษทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ภำยใน 2 เดือน  นบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั หรือนบัแตว่นัท่ี
ได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นครบถว้น ในกรณีท่ีบริษทัจ ำหน่ำยหุ้นท่ีเหลือหรือจ ำหน่ำยหุ้นท่ีออกใหม่ภำยหลังจด
ทะเบียนบริษทั 

ขอ้  8 ใบหุ้นฉบบัใดสูญหำย ลบเลือนหรือช ำรุดในสำระส ำคญั ผูถื้อหุ้นอำจขอใหบ้ริษทัออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหม่
ก็ได้ โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม  ในกรณีใบหุ้นสูญหำย ผูถื้อหุ้นจะต้องน ำหลักฐำนกำรแจ้งควำมต่อพนักงำน
สอบสวน หรือหลกัฐำนอ่ืนท่ีน่ำเช่ือถือมำแสดงต่อบริษทัดว้ย 
                บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ภำยใน 14 วนั นับแต่วนัได้รับค ำขอ โดยอำจเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมใบหุ้นฉบบัละ 10 บำท หรือตำมอตัรำท่ีบริษทัจะก ำหนดข้ึน แต่ทั้ งน้ีจะตอ้งไม่เกินอตัรำตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

ขอ้  9 หำ้มมิใหบ้ริษทัเป็นเจำ้ของหุน้ หรือรับจ ำน ำหุ้นของบริษทัเอง ทั้งน้ีเวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 
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(1)  บริษทัอำจซ้ือหุ้นคืนจำกผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียง ไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงอนุมติักำร
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในกำรรับเงินปัน
ผล เน่ืองจำกผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยวำ่ตนไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม 

(2) บริษทัอำจซ้ือหุ้นคืนเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรทำงกำรเงิน  ในกรณีท่ีบริษทัมีก ำไรสะสมและ
สภำพคล่องส่วนเกิน และกำรซ้ือหุน้คืนไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหำทำงกำรเงิน 

(3) กรณีอ่ืนท่ีกฎหมำยอนุญำตใหท้ ำได ้
            กำรซ้ือหุ้นคืนตำม (1) หรือ (2) ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ี ประชุมผูถื้อ
หุ้น เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัจะซ้ือหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนช ำระแลว้ ให้คณะกรรมกำรมี
อ ำนำจในกำรอนุมติักำรซ้ือหุน้คืนดงักล่ำวได ้
            ทั้ งน้ี หุ้นท่ีบริษทัถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุ้นและไม่มีสิทธิในกำรออก
เสียงลงคะแนน และกำรรับเงินปันผล 
            บริษทัจะตอ้งจ ำหน่ำยหุ้นท่ีบริษทัซ้ือคืนตำมวรรคก่อน ภำยในเวลำท่ีก ำหนดในโครงกำรซ้ือ
หุน้คืนท่ีบริษทัก ำหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหุน้ท่ีบริษทัซ้ือคืนไดห้มดภำยในเวลำ
ท่ีก ำหนด บริษัทจะด ำเนินกำรลดทุนช ำระแล้ว โดยวิธีกำรตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนท่ี ยงัมิได้น ำ
ออกจ ำหน่ำย 
            กำรซ้ือหุน้คืนและกำรจ ำหน่ำยหุน้ รวมถึงกำรตดัหุน้จดทะเบียนใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ และ
วธีิกำรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว 
 

หมวดที ่3     การโอนหุ้น 

ขอ้ 10 หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั เวน้แต่ 
(1)  กำรโอนหุน้นั้น ท ำใหบ้ริษทัเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงไดรั้บตำมกฎหมำย 
(2)  กำรโอนหุน้นั้น เป็นเหตุใหมี้คนต่ำงดำ้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัเกินกวำ่ร้อยละ 49 

ขอ้ 11 กำรโอนหุ้นยอ่มสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุ้น โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและลงลำยมือช่ือของผูโ้อนกบัผูรั้บ
โอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน 
              กำรโอนหุ้น จะใชย้นับริษทัได ้เม่ือนำยทะเบียนหุ้นของบริษทั ไดรั้บค ำร้องขอให้ลง ทะเบียนโอนหุน้
แลว้ แต่จะใชย้นับุคคลภำยนอกได ้เม่ือนำยทะเบียนหุน้ของบริษทัไดล้งทะเบียนกำรโอนหุน้แลว้ 
              เม่ือนำยทะเบียนหุ้นของบริษทัเห็นว่ำ กำรโอนหุ้นนั้นถูกตอ้งตำมกฎหมำย ให้นำยทะเบียนหุ้นของ
บริษทัลงทะเบียนกำรโอนหุ้น ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัไดรั้บค ำร้องขอ หำกกำรโอนหุ้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ให้
นำยทะเบียนหุน้ของบริษทัแจง้แก่ผูย้ืน่ค  ำร้องภำยใน 7 วนั 
              ในกรณีผูรั้บโอนหุ้น ประสงค์จะไดใ้บหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนำยทะเบียนหุ้นของบริษทั โดยท ำเป็น
หนงัสือลงลำยมือช่ือของผูรั้บโอนหุน้ และมีพยำน 1 คน ลงลำยมือช่ือรับรองพร้อม 
กบัเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่นำยทะเบียนหุ้นของบริษทั ในกำรน้ีหำกนำยทะเบียนหุน้ของบริษทัเห็นวำ่ กำรโอน
นั้นถูกตอ้งตำมกฎหมำย ใหน้ำยทะเบียนหุน้ของบริษทัลงทะเบียนกำรโอนหุน้ภำยใน 7 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค ำ
ร้องขอ  และออกใบหุน้ใหใ้หม่ ภำยใน 1 เดือน นบัแต่วนัไดรั้บค ำร้องขอ 



 

30 
 

เอกสำรแนบ 4 

 

 

 

 

ขอ้ 12 ในกรณีผูถื้อหุ้นของบริษทัตำยหรือลม้ละลำย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้ำบุคคลนั้นได้น ำ
หลกัฐำนท่ีชอบดว้ยกฎหมำยมำแสดงครบถว้นแลว้ ใหน้ำยทะเบียนหุน้ของบริษทัลง ทะเบียนและออกใบหุน้ให้
ใหม่  ภำยใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัฐำนครบถว้น 

ขอ้ 13 ในระหวำ่ง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุน้ก็ได ้โดยประกำศให้
ผูถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ ณ ส ำนกังำนแห่งใหญ่ และส ำนกังำนสำขำของบริษทัทุกแห่ง ไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั ก่อนวนั
เร่ิมงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุน้ 
                 ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดใ้ชว้ธีิกำรงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุน้ (Book Closing) ภำยใตก้ ำหนดตำมวรรค
แรก คณะกรรมกำรอำจก ำหนดวนัท่ีผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 14 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นลูกหน้ีบริษทั บริษทัมีสิทธ์ิหักบรรดำเงินปันผลและผลประโยชน์ต่ำง ๆ อนัเกิดจำกหุ้น
ทั้งหมด  เพ่ือช ำระหน้ีใหแ้ก่บริษทัได ้
                                                                              

หมวดที ่ 4     คณะกรรมการ 

ขอ้ 15 ให้บริษทัมีคณะกรรมกำรของบริษทัไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด  ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

ขอ้ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 
(1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคน จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้ง เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำร ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ให้ผูเ้ป็นประธำน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

ขอ้ 17 ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ
แบ่งใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
               กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลำก
กนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
            กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งไปนั้น อำจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้ 18 นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
(1)  ตำย 
(2)  ลำออก 
(3)  ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติั บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.

2535 
(4)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตำม ขอ้ 21 
(5)  ศำลมีค ำสัง่ใหอ้อก 
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ขอ้ 19 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึง
บริษทั 
          กรรมกำรซ่ึงลำออกตำมวรรคหน่ึง จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 20 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เขำ้เป็น
กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป  เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกว่ำสองเดือน 
บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ี
ตนแทน 
          มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน
กรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 21 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใด ออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำก่ึง
หน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 22 กรรมกำรจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 23 คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ัดกำร และต ำแหน่งอ่ืน ๆ ตำมท่ี

คณะกรรมกำรเห็นวำ่จ ำเป็น โดยใหค้ณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ดงักล่ำว 
ขอ้ 24 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตั้ งกรรมกำรจ ำนวนหน่ึงเป็นคณะกรรมกำรบริหำร ซ่ึงประกอบด้วยประธำน

กรรมกำรบริหำร  รองประธำนกรรมกำรบริหำร  และต ำแหน่งอ่ืน ๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นว่ำจ ำเป็น  ให้
คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีบริหำร และควบคุมกิจกำรของบริษทั ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดหรือ
มอบหมำย 

ขอ้ 25 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร  
(1) ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
(2)  ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของกำรประชุมคณะกรรมกำร  

             ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ถำ้มีรอง
ประธำนใหร้องประธำนปฏิบติัหนำ้ท่ี ถำ้ไม่มีรองประธำนหรือรองประธำนไม่อำจจะปฏิบติัหนำ้ท่ี
ได ้ใหก้รรมกำรท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนท่ีประชุม 

(3)  กำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุม ให้ถือเสียงขำ้งมำก  โดยกรรมกำรหน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในกำร
ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขำด 

ขอ้ 26 ประธำนกรรมกำร เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมกำร 
           ถำ้มีกรรมกำรตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร  ก ำหนดวนั
ประชุม ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัไดรั้บค ำร้องขอ 
            ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำร หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมำย ส่งหนงัสือนดัประชุม
ไปยงักรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษำสิทธ์ิหรือประโยชน์ของ
บริษทั จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวำ่นั้นก็ได ้
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ขอ้ 27                      ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ประธำนในท่ีประชุมจะก ำหนดใหจ้ดักำรประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และ
ให้กำรประชุมมีผลทำงกฎหมำยเช่นเดียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรตำมวิธีกำรท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมำย และ
เป็นไปตำมเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) ภำยใตก้ ำหนดในเร่ืององคป์ระชุมของกำรประชุมคณะกรรมกำรในขอ้ 25 (1) ตอ้งมีกรรมกำร
เขำ้ร่วมประชุมอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ขององคป์ระชุมอยูใ่นท่ีประชุมแห่งเดียวกนั ณ สถำนท่ีก ำหนด
ภำยใตข้องขอ้ควำมในขอ้ 32 และกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมทั้งหมดตอ้งอยู่ในประเทศไทย
ขณะมีกำรประชุม 

(2) ภำยใตก้ ำหนดควำมในเร่ืองค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมคณะกรรมกำรในขอ้ 26 กำรส่งค ำบอก
กล่ำวเรียกประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม จะส่งโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และ
ประธำนของท่ีประชุมนั้นตอ้งจดัเก็บส ำเนำค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม และเอกสำรประกอบกำร
ประชุมไวเ้ป็นหลกัฐำน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

(3) กำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของ
กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรก ำหนด 
ตำมท่ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และ 

(4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 25 (3) 
       ในกำรจดักำรประชุมผำ่นส่ืออิเลค็ทรอนิกส์ ประธำนท่ีประชุมจะตอ้งด ำเนินกำรดงัน้ี 

(ก)  ให้กรรมกำรแต่ละคนแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมกำร
ประชุม 

(ข) จดัท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นหนงัสือ และ 
(ค)  จดัใหมี้กำรบนัทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ แลว้แต่กรณี ของกรรมกำรทุกคนตลอด

ระยะเวลำท่ีมีกำรประชุมในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ และใหถื้อวำ่กำรบนัทึกเสียงหรือ
กำรบนัทึกเสียงและภำพ แลว้แต่กรณีนั้นเป็นส่วนหน่ึงของรำยงำนกำรประชุม 

ขอ้ 28 ใหป้ระธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร หรือกรรมกำรอ่ืนหน่ึงคน ลงลำยมือช่ือและประทบั ตรำส ำคญัของ
บริษทั กระท ำกำรแทนผกูพนับริษทั 

ขอ้ 29 ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงจ ำนวนหรือช่ือกรรมกำร ซ่ึงจะลงช่ือเป็น
ส ำคญัผกูพนับริษทั 

ขอ้ 30 กรรมกำรมีสิทธ์ิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรำงวลั เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ โบนัส 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตำมขอ้บังคบัหรือตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจำรณำหรือท่ีประชุม
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำ ซ่ึงอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลกัเกณฑ ์และก ำหนดไวเ้ป็นครำว ๆ 
ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได ้ และนอกจำกนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิกำร
ต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบริษทั 
                     ควำมในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนของบริษทั ซ่ึงได้รับเลือกตั้งให้เป็น
กรรมกำรของบริษทั ในอนัท่ีจะไดรั้บค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นพนกังำนของบริษทั 

ขอ้ 31 กรรมกำรตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 32 คณะกรรมกำรของบริษทั  ตอ้งประชุมอยำ่งนอ้ย  3  เดือนต่อคร้ัง โดยสถำนท่ีประชุมนั้นอำจประชุมกนั ณ ทอ้งท่ี
อนัเป็นท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่รำชอำณำจกัรหรือสถำนท่ีอ่ืนใดตำมท่ีประธำน
กรรมกำรจะเห็นสมควร 
 

หมวดที ่ 5     การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 33 กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 
(1)  กำรประชุมสำมญัประจ ำปี ใหมี้ปีละคร้ังภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
(2)  กำรประชุมวสิำมญั กำรเรียกประชุมอำจกระท ำไดโ้ดย 

(ก)   คณะกรรมกำรซ่ึงจะเรียกประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ได ้ตำมท่ีเห็นสมควร หรือ 
(ข)   ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ี

จ ำหน่ำยได้ทั้ งหมด จะเขำ้ช่ือกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำร
ประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่ำวดว้ย และคณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 
                ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ไม่จดัให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33(ข) 
วรรคแรก ผูถื้อหุน้ทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆรวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้ตำมท่ีบงัคบัไว้
นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภำยใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33(ข) วรรคแรก 
ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร 
                 ในกรณีท่ีปรำกฎว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุม เพรำะผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 
33(ข) วรรคสอง คร้ังใด จ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว้
ในขอ้ 34 ผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 33(ข) วรรคสอง ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจดั
ใหมี้กำรประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั  

ขอ้ 34 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน หรือไม่นอ้ย
กวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำย
ไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
             ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่ กำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ 1 ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้น ซ่ึงมำ
เขำ้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว ้หำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้ร้องขอ 
กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมคร้ังหลงั   
ไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 35 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มี

คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
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(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน  4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมำ
ประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมด  หรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบั กำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคญั   

กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืน เขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

ขอ้ 36 ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนถำ้ไม่มีรองประธำน
กรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม เลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง  เป็นประธำนในท่ี
ประชุม 

ขอ้ 37 กิจกำรอนัท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีพึงกระท ำ  มีดงัน้ี 
(1)  พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำร เก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
(2)  พิจำรณำอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน 
(3)  พิจำรณำอนุมติัจดัสรรเงินก ำไร (ถำ้มี) 
(4)  เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี 
(6)  กิจกำรอ่ืน ๆ 

 
หมวดที ่ 6     การบัญชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

ขอ้ 38 รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกรำคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวำคม  ของทุกปี 
ขอ้ 39  บริษทัตอ้งจดัใหมี้กำรท ำ และเก็บรักษำบญัชี ตลอดจนกำรสอบบญัชีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนั้นและตอ้งจดัท ำ

งบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน อยำ่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
ขอ้ 40 คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรท ำงบดุล และบญัชีก ำไรขำดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอตอ่ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำอนุมติั งบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนน้ี คณะกรรมกำร
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จ ก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 41 คณะกรรมกำรตอ้งจดัส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสำมญัประจ ำปี 
(1) ส ำเนำงบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรำยงำนกำรตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชี 
(2) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร 

ขอ้ 42 ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขำดทุนสะสมอยู ่ ห้ำมมิ
ใหแ้บ่งเงินปันผล 
            เงินปันผลใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำ ๆ กนั 
            คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังครำว ในเม่ือเห็นวำ่ บริษทัมีผล
ก ำไรสมควรพอท่ีจะท ำเช่นนั้น  และรำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 
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            กำรจ่ำยเงินปันผล ให้กระท ำภำยใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะ กรรมกำรลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้ งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 43 บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนส ำรอง ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หกั
ดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน                                                                                        

ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร พนกังำน ลูกจำ้ง หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
ขอ้ 45 ผูส้อบบญัชีมีอ ำนำจตรวจสอบบญัชี เอกสำรและหลกัฐำนอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรำยได ้รำยจ่ำย ตลอด จนทรัพยสิ์น

และหน้ีสินของบริษทั ในระหวำ่งเวลำท ำกำรของบริษทั ในกำรน้ีใหมี้อ ำนำจสอบถำมกรรมกำร พนกังำน ลูกจำ้ง 
ผูด้  ำรงต ำแหน่งหน้ำท่ีใด ๆ ของบริษทัและตวัแทนของบริษทั รวมทั้ งให้ช้ีแจงขอ้เท็จจริง หรือส่งเอกสำร
หลกัฐำนเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัได ้

ขอ้ 46 ผูส้อบบญัชีมีหนำ้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ัง ท่ีมีกำรพิจำรณำงบดุล บญัชีก ำไร
ขำดทุน และปัญหำเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงกำรตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรำยงำน 
และเอกสำรของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในกำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 

หมวดที ่ 7     บทเพิม่เตมิ 

ขอ้ 47 ข้อบังคับน้ี หำกมีท่ีซ่ึงจ ำเป็น หรือสมควรจะแก้ไขเปล่ียนแปลง ก็ให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจำรณำจัด กำร
เปล่ียนแปลงแกไ้ขไดต้ำมกฎหมำย 

ขอ้ 48 ตรำของบริษทัมีจ ำนวน 2 ดวงตรำ ใหใ้ชด้วงตรำใดดวงตรำหน่ึงก็ไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ดงัท่ีประทบัไวด้งัน้ี 
      
 
 
 
 
 
 
                     ดวงตรำดวงท่ี 1                                                    ดวงตรำดวงท่ี 2 
 
 
 
                       (ลงลำยมือช่ือ)__________________________ผูข้อจดทะเบียน 
                                                 (นำยองักรู พลพิพฒันพงศ)์ 
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เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ วธีิปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน 
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
เพ่ือให้กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทั

จึงก ำหนดใหมี้กำรตรวจสอบเอกสำร หรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติั ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนักำรยื่นแสดงเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อ
หุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมแต่ละรำยตำมท่ีบริษทัจะพิจำรณำเห็นสมควร 

เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 

(ก) แสดงบตัรประจ ำตวัของผูถื้อหุน้  
(ข) กรณีมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูม้อบ

ฉันทะ และแสดงบตัรประจ ำตวัของผูรั้บมอบฉันทะ หรือหนงัสือเดินทำง กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชำว
ต่ำงประเทศ   

1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อมแนบส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู ้

มอบฉนัทะ และแสดงบตัรประจ ำตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ หรือหนงัสือเดินทำง กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ เป็น
ชำวต่ำงประเทศ 

2. กรณีเป็นนิตบุิคคล 

2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และบตัร 
ประจ ำตวัของผูมี้อ  ำนำจท่ีเขำ้ร่วมประชุม  

(ข) กรณีมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
และส ำเนำบัตรประจ ำตวัของผูมี้อ ำนำจลงนำม และแสดงบัตรประจ ำตวัของผูรั้บมอบฉันทะ หรือ
หนงัสือเดินทำง กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ เป็นชำวต่ำงประเทศ 

2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล และหนงัสือเดินทำงของผูมี้อ  ำนำจท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
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(ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดงส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำหนังสือเดินทำง
ของผูมี้อ ำนำจลงนำม  และแสดงบตัรประจ ำตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ หรือหนงัสือเดินทำง ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ เป็นชำวต่ำงประเทศ  

บัตรประจ าตวั หมำยถึง บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวสิำหกิจ 

การมอบฉันทะ ส ำเนำเอกสำรตอ้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง และหำกเป็นเอกสำรท่ีจดัท ำข้ึนในต่ำงประเทศ ควรมีกำรรับรอง
ลำยมือช่ือโดยโนตำรีพบับลิค 

วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสำรแนบ 7) ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์
ก ำหนด   ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะได ้โดยด ำเนินกำรดงัน้ี 

1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำร ท่ีเป็น
อิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึง (เอกสำรแนบ 6) 

2) ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวนัท่ี ท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพ่ือใหถู้กตอ้งและ
มีผลผูกพนัตำมกฎหมำย ทั้งน้ี บริษทัจดัอำกรแสตมป์ ไว ้ณ จุดลงทะเบียน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

3) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสำรประกอบไปทำงไปรษณีย ์ตำมท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่ำหนำ้ซอง
ถึง เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  
ภำยในวนัพฤหัสบดีท่ี 26 เมษำยน 2561 หรือก่อนเวลำเร่ิมกำรประชุมอยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมง เพ่ือให้เจำ้หนำ้ท่ี
ของบริษทัไดมี้เวลำตรวจสอบเอกสำรและใหท้นัเวลำเร่ิมประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นรำยหน่ึงจะถือหุ้นของบริษทัจ ำนวนเท่ำใด ผูถื้อหุ้นนั้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น โดยมอบ
ฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้ 

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผูจ้ดักำรมรดกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งมีเอกสำรค ำสั่งศำลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดักำรมรดก ซ่ึงลงนำมรับรองโดยผูมี้อ  ำนำจ อำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม
มำแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ใหบิ้ดำ-มำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น
เขำ้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งน ำส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยำวม์ำแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมอืนไร้ความสามารถ ให้ผูอ้นุบำล หรือผูพิ้ทกัษ์ เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
หรือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขำ้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสำรค ำสั่งศำลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบำล หรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลงนำม
รับรองโดยผูมี้อ  ำนำจ อำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมำแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
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การลงทะเบียน บริษทัจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 ชัว่โมงหรือตั้งแต่เวลำ 8.30-10.30 น.  

การออกเสียงลงคะแนน 

1. กำรออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขำด 

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

2. กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูม้อบ
ฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ำมมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธำนในท่ี
ประชุมอำจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่ครำวก็ได ้

ข้อบังคบับริษัทฯ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การจดัประชุมและองค์ประชุม 

ข้อ 33.   คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้ ให้เรียกวำ่กำรประชุมวิสำมญั คณะกรรมกำรจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นรวมกันนับ
จ ำนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน 
ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด ไดเ้ขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือ
โดยระบุเหตุผลและวตัถุประสงคใ์นกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวโ้ดยชดัเจน ขอให้คณะกรรมกำรเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญั ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ร้องขอ คณะกรรมกำรตอ้งจดัประชุมภำยใน 1 
เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ 
ระเบียบวำระกำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุวำ่ 
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ือง
ดงักล่ำว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทรำบโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนผูถื้อ
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หุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั 

สถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส ำนกังำนใหญ่ หรือส ำนกังำน
สำขำ หรือจังหวดัใกล้เคียงกับท่ีตั้ งของส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำ หรือจังหวดัอ่ืนตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นวำ่เหมำะสม 

ข้อ 34. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 
คน หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจึงจะเป็น
องคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ
เขำ้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว ้หำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกประชุมเพรำะ
ผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุม
เพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอให้คณะกรรมกำรนดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวำ่ 14 วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 36.  ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้
ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุน้
คนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ประชุม และออกเสียงแทนตนในกำรประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลำยมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตำมแบบท่ีนำยทะเบียน
ก ำหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธำนกรรมกำร หรือผูท่ี้ประธำนก ำหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้
ประชุม 

ข้อ 35. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขำด 
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2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

บำงส่วนท่ีส ำคญั  กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั  กำรรวม
กิจกำรกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

(ง) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) กำรเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือกำรออกหุน้กู ้
(ฉ) กำรควบหรือเลิกบริษทั 

3. การเลอืกตั้งกรรมการ 

ข้อ 16. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

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

เป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน  

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดั
ลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหป้ระธำน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

ข้อ 17. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบั
สลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้

ข้อ 21. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง และ
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกำรประชุมนั้น 
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รายนามและประวตัิกรรมการอสิระ 
เพือ่ประกอบการพจิารณากรณีผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์มอบหมายให้กรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

 
 
 
 

นำยอ ำนวย ยศสุข 

ประเภทของกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ,ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอ มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ี 5  พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ 81 ปี 
ท่ีอยู ่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

 
 

 
ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสำยชล 

ประเภทของกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ  
ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอ มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ี 5 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ 47 ปี 
ท่ีอยู ่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
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น.ส. ชุติมำ ตั้งมติธรรม 

ประเภทของกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอ มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ี 5 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ 49 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. 2561 

(1) ขำ้พเจำ้_____________________________________สญัชำติ__________________________________ 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี__________ถนน_____________________ต ำบล / แขวง_____________________________ 
อ ำเภอ / เขต_____________________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย_์____________ 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษทั  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์  จ ำกดั ( มหำชน )   ( “บริษทั” )  โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ิน
รวม______________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั______________เสียง  ดงัน้ี 

หุน้สำมญั________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ______________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
                            1.     ช่ือ______________________________อำย_ุ________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี________ 
                             ถนน________________________ต ำบล / แขวง_________________________ 
                             อ ำเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหสัไปรษณีย_์_____หรือ 
                             2.    ช่ือ______________________________อำย_ุ________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี________ 
                            ถนน________________________ต ำบล / แขวง_________________________ 
                            อ ำเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหสัไปรษณีย_์______หรือ 
                            3.     ช่ือ______________________________อำย_ุ________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี________ 
                            ถนน________________________ต ำบล / แขวง_________________________ 
                            อ ำเภอ / เขต____________________จงัหวดั____________รหสัไปรษณีย_์________ 

       คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้  เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2561 ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 เวลำ 10.30 น. ณ ห้องบองวีวองท์ โรงแรมตวนันำ  
เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ โทร.02-236-0361 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และ
สถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 

วาระที ่2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 
                      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                      (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
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                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
        วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                            เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 

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

       4.2  นายหลาน มู่ ชิว 
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
                                      4.3  นายอ าพล  รวยฟูพนัธ์ 
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 

            วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 
                              (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                                   เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง 

            วาระที ่6   พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                             (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                                  เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 

            วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                                 เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 

            วาระที ่8  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษทั 
                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                                 เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
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            วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
                            (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                            (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                                 เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือวำ่กำร
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ข
เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใดให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้ก
ประกำรตำมท่ีเห็นสมควร กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะ
ไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

ลงช่ือ____________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

         (                                                                        ) 

ลงช่ือ________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

         (                                                                        ) 

ลงช่ือ________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

         (                                                                        ) 

ลงช่ือ________________________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

         (                                                                        )                                                                        

หมายเหต ุ   
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ                                          
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากดั  ( มหาชน ) 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2561 ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 เวลำ 10.30 น. ณ ห้องบองวีวองท์ โรงแรมตวนันำ  
เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ  10500 โทร. 02-236-0361 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และ
สถำนท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                          

 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)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (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 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 
                              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง                      
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แผนทีส่ถานที่ประชุม 
โรงแรมตวนันา ห้องบองววีองท์ 

เลขที ่80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02-236-0361 

 


