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วนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2562 

เรียน ท่ำนผูถ้ือหุน้ 

 

ตำมที่บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งที่  

1/2562 เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหเ้รียกประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2562 ใน

วนัพธุที่ 24  เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ โรงแรมตวนันำ  หอ้งบองววีองท์ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบำง

รัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2236-0361 เพือ่พจิำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 

วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2561 ประชุมเมื่อ

วนัที่ 27 เมษำยน 2561 แล้วเสร็จภำยใน 14 วนันับแต่วนัประชุม โดยได้ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 

www.cmfrozen.com ของบริษทัแลว้ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำร

ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2561   ซ่ึงคณะกรรมกำรเห็นวำ่ไดม้ีกำรบนัทึกรำยงำนไวอ้ย่ำงถูกต้อง

ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับรอง และบริษทัไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำรประชุมพร้อมกบัหนังสือนัดประชุมและ

เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2562 ทำงเวบ็ไซต์ของบริษทั ตั้งแต่วนัที่ 

22 มีนำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2561 (ตำมเอกสำร

แนบ 1) 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2561  ดังปรำกฏในรำยงำน 

ประจ ำปี 2561 (QR CODE) ที่ไดจ้ดัส่งมำพร้อมน้ี   

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำรั บทรำบผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2561 
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วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมข้อบังคับของบริษทั และพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชน

จ ำกดั ที่ก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชี และจดัใหม้ีกำรตรวจสอบ

จำกผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้พจิำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปี 

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร

บริษทั โดยผูส้อบบญัชีแห่งส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ ได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบ

กำรเงินดงักล่ำว ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2561 ที่ผ่ำนมำ มีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำร งบกำรเงิน หน่วย 
สินทรัพย ์ 1,558,998,474 บำท 
หน้ีสิน 134,286,825 บำท 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,424,711,649 บำท 
อตัรำส่วนหน้ีสิน ต่อ ส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.09 : 1 เท่ำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,265,508,640 บำท 
ก ำไรส ำหรับปี 97,481,607 บำท 
ก ำไรสุทธิ ต่อ ยอดขำย 7.70 % 
ก ำไรต่อหุน้ 0.26 บำท ต่อ หุน้ 

วำระที่ 4 พจิำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระ  

วตัถุประสงค์และเหตุผล  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ก ำหนดใหก้ำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปีทุกครั้ ง 

ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำม ซ่ึงในปี 2562  มีกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระทั้งส้ิน 

3 คน ดงัน้ี 

ช่ือ – นำมสกุล ต ำแหน่ง อำ้งถึงเอกสำรแนบ 
1 นำยประภำส พลพพิฒันพงศ์ กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร  เอกสำรแนบ 2 
2 ดร. ภูษติ วงศ์หล่อสำยชล กรรมกำรที่เป็นอิสระ เอกสำรแนบ 2 
3 น.ส. ชุติมำ ตั้งมติธรรม กรรมกำรที่เป็นอิสระ เอกสำรแนบ 2 

 

บริษทัเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็น

กรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้ ตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจิกำยน 2561 ส้ินสุดวนัที่ 18 กุมภำพนัธ์ 2562 โดยมีกำร
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ประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนเวบ็ไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษทั โดยในปี 2562 น้ี ไม่มีผู ้

ถือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอรำยช่ือบุคคลเพือ่รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทั  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบริษทั โดยไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สีย ไดห้ำรือกนัรวมทั้ง

พจิำรณำคุณสมบตัิเป็นรำยบุคคลอยำ่งละเอียดรอบคอบ กล่ำวคือ ต้องเป็นบุคคลตำมข้อก ำหนดของ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษทั และแบบ Board 

Skill Matrix ที่บริษทัก ำหนดเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆ มีภำวะเป็นผูน้ ำ มีวสัิยทัศน์

กวำ้งไกล เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนไม่ด่ำงพร้อย มีควำมสำมำรถในกำรแสดง

ควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ มีพื้นฐำนและควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ ที่ประชุมคณะกรรมกำร

สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดพ้จิำรณำอยำ่งละเอียดถี่ถว้นแลว้ มีมติเสนอกรรมกำรที่ครบวำระเดิม 

3 คน เป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง คือ 1)  นำยประภำส พลพพิฒันพงศ์  2) ดร. ภูษติ วงศ์หล่อสำยชล และ 

3) น.ส. ชุติมำ ตั้งมติธรรม  โดยผูไ้ดร้ับกำรเสนอช่ือทั้ง 3 คน ต่ำงก็มีคุณสมบตัิดงักล่ำวขำ้งตน้ครบถ้วน 

และผูถู้กเสนอช่ือที่เป็นกรรมกำรเดิมที่ครบวำระ ไดป้ฏิบตัิงำนในต ำแหน่งหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรและ

อนุกรรมกำรไดเ้ป็นอยำ่งดีตลอดมำ คณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำร

สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  ใหเ้สนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2562 เพือ่พจิำรณำแต่งตั้ง

กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบวำระ ประกอบดว้ย 1)  นำยประภำส พลพิพฒันพงศ์  2) ดร. ภูษิต วงศ์

หล่อสำยชล และ 3) น.ส. ชุติมำ ตั้งมติธรรม  เป็นกรรมกำรของบริษทั ทั้งน้ี ประวติัของบุคคลที่ได้รับ

กำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรและ นิยำมกรรมกำรอิสระ  (ตำมเอกสำรแนบ 2) 

วำระที่ 5 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ซ่ึงก ำหนดใหก้รรมกำรไดร้ับค่ำตอบแทนตำม

จ ำนวนที่ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นก ำหนด โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ได้มีมติก ำหนด

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี 2561 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 

- ค่ำตอบแทนอี่น – ไม่ม ี

องค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำร  บริษทัมีค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำรบริษทั และ

ค่ำตอบแทนรำยเดือนตำมปริมำณงำนที่เพิม่ขึ้นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  บริษทัไม่มีค่ำตอบแทนอืน่ 
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เช่น ค่ำเบี้ยประชุม โบนสั ค่ำเบี้ยประกนัชีวติ รถประจ ำต ำแหน่ง และอื่น ๆ แก่คณะกรรมกำรบริษทั 

และคณะอนุกรรมกำรอื่นทุกคณะ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ ก ำหนด

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ส ำหรับกรรมกำร 8 คน ๆ ละ 400,000 บำทต่อปี  และค่ำตอบแทน

กรรมกำรตรวจสอบ 3 คน รวม 80,000 บำทต่อเดือน  ค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้เปรียบเทียบกับข้อมูล

อำ้งอิงต่ำง ๆ แลว้ และเป็นค่ำตอบแทนอตัรำเดียวกบัค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2561  และเป็นค่ำตอบแทนที่

อยูใ่นเกณฑ์เหมำะสมที่จะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรที่มีคุณสมบตัิที่บริษทัตอ้งกำร 

รำยกำร ปี 2561 ปี 2562 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 
ค่ำตอบแทนคณะอนุกรรมกำรอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี - 

2) ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ไม่ม ี ไม่ม ี - 
3) ค่ำตอบแทนอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี - 

นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรเสนอค่ำตอบแทน   บริษทัมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 

คณะอนุกรรมกำร ที่เหมะสมตำมปริมำณงำนที่เพิม่ขึ้น โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอุตสำหกรรมประเภท

เดียวกนั หรือรำยงำนขอ้มูลค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย หรือ

เท่ำกบัค่ำตอบแทนในปีที่ผ่ำนมำ และเป็นค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกบัปริมำณงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ที่จะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรที่บริษทัตอ้งกำร เพือ่เสนอใหผู้ถ้ือหุน้พจิำรณำอนุมตัิเป็นประจ ำทุกปี และเป็น

ค่ำตอบแทนที่อยูใ่นระดบัที่เหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำระหน้ำที่ของกรรมกำรที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป

ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

วำระที่ 6 พจิำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อขออนุมัติ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2562 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 2 รำย คือ 1) นำยประดิษฐ  

รอดลอยทุกข์ และ 2) นำงสำวนงรำม  เลำหอำรีดิลก แห่งส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ ทั้งน้ี เพื่อส ำรอง

เผื่อรำยใดรำยหนึ่งไม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ตรวจสอบบญัชีได ้

ผูส้อบบญัชีของส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ เป็นผูส้อบบญัชีเดิมของบริษทั และบริษทัยอ่ย เนื่องจำกมี

มำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดี มีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบติัหนำ้ที่ได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ 
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เมื่อไดพ้จิำรณำเปรียบเทียบกบัปริมำณงำน และอตัรำค่ำสอบบัญชีของบริษทัจดทะเบียนอื่นในระดับ

เดียวกนัแลว้เห็นวำ่ ส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ มีค่ำสอบบญัชีที่มีควำมเหมำะสม  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสำมัญประจ ำปีผู ้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีบริษทั และ

ก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2562 ดงัน้ี 

1) นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีเลขที ่ 0218 

2) น.ส.นงรำม  เลำหอำรีดิลก ผูส้อบบญัชีเลขที ่ 4334  

ในนำมบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน

ของบริษทั ประจ ำปี 2562 และอนุมตัิค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 เป็นเงิน 865,000 บำท 

รำยกำร ปี 2561 ปี 2562 

ค่ำสอบบญัชี 825,000 บำท 865,000 บำท 

ค่ำบริกำรอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี

ขอ้มูลประกอบกำรพจิำรณำ 

1. ผูส้อบบญัชีแห่งส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ ไม่มีควำมสัมพนัธ์ใด ๆ กับบริษทั ทั้งทำงตรง และ

ทำงออ้ม 

 ไม่เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

 ไม่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษทั  

 ผูส้อบบญัชีแห่งส ำนกังำน เอเอสที มำสเตอร์ เคยเป็นผู ้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. อะกรีฟู้ ด 

โพรเซสซ่ิง (บริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนยกเลิกและช ำระบญัชีแลว้เมื่อวนัที่ 27 ธนัวำคม 2559) 

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

น.ส. นงรำม เลำหอำรีดิลก เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมำเป็นเวลำ 2 ปี คือ ปี 2560-2561 

 

วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไร ประจ ำปี 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ  เวน้

แต่ในกรณีที่บริษทัมีโครงกำรจะขยำยกำรลงทุน ก็จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลตำมควำมเหมำะสมทำง

กำรเงิน ในปี 2561 งบกำรเงินของบริษทั มีก ำไรส ำหรับปี จ ำนวน 97.48 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดกำร

จ่ำยเงินปันผลในปีที่ผ่ำนมำ ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 หน่วย 

ก ำไรส ำหรับปี 119,558,472 196,376,072 160,406,185 บำท 

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

ก ำไรต่อหุน้ 0.31 0.52 0.42 บำท ต่อ หุน้ 

เงินปันผล 0.20 0.35 0.34 บำท ต่อ หุน้ 

เงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน 76,229,145 133,401,004 129,589,546 บำท 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล 63.76 67.93 80.79 % 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 8 ตุลำคม 2561 มีมติ

อนุมตัิใหจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 คือตั้งแต่ 1 

มกรำคม 2561 ถึง 30 มิถุนำยน 2561 ที่ใหก้บัผูถ้ือหุน้จ ำนวน 381,145,725 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท 

คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บำท ต่อมำที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั ครั้ งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 25 

กุมภำพนัธ์ 2562 ไดพ้จิำรณำและมีมติเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 อนุมัติ

จ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2561 ดงัน้ี 

 จ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ จ ำนวน 381,145,725 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.11 บำทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 

41,926,029.75 บำท เมื่อรวมกบัเงินปันผลระหวำ่งกำล อตัรำหุ้นละ 0.10 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 

38,114,572.50 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน อัตรำหุ้นละ 0.21 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 

80,040,602.25 บำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 82.11 ของก ำไรสุทธิ โดยจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนงวด

วนัที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม 2561 จำกธุรกิจที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ในอัตรำ  

0.21 บำทต่อหุน้ เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัที่ก ำหนดไวไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ 

60 ของก ำไรสุทธิ 

 เงินปันผล ถูกหกัภำษ ีณ ที่จ่ำย ร้อยละ 10   

 ก ำหนดรำยช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดร้ับเงินปันผล ในวนัที่ 13 มีนำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผล 

ในวนัที่  9 พฤษภำคม 2562  ทั้งน้ี สิทธิในกำรรับเงินปันผลยงัมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกต้องขอ

อนุมตัิจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ก่อน 

วำระที่ 8 พจิำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถ้ือหุน้โปรดเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2562 ตำมวนั เวลำ และสถำนที่  ที่ระบุ

ไวข้ำ้งตน้  และเพือ่ใหก้ำรลงทะเบียนเขำ้ประชุมสะดวก รวดเร็ว  บริษทัจดัใหม้ีกำรลงทะเบียนผูเ้ขำ้ประชุมตั้งแต่เวลำ 8.00 

ถึง 10.00 น.  หำกผู ้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นด้วยตนเอง  ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
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กรรมกำรอิสระ (ตำมรำยช่ือกรรมกำรที่ระบุไวใ้นเอกสำรแนบ 3)  เป็นผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมแทนได้  โดยกรอก

ขอ้ควำมและลงลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตำมที่แนบมำน้ี (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 4)  พร้อมกับแนบหลักฐำน

แสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 5)  และส่งเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดให้เลขำนุกำรบริษทั

ภำยในที่ 23 เมษำยน 2562  ทั้งน้ี บริษทัก ำหนดรำยช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขำ้ประชุมในวนัที่ 13 มีนำคม 2562   

 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

            (นำยประยรู  พลพพิฒันพงศ์) 

   ประธำนกรรมกำร                                                                                                                
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

1. รำยงำนประจ ำปี 2561 (QR CODE) 
 

รายการเอกสารแนบ 

เอกสำรแนบ 1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2561 

เอกสำรแนบ 2 รำยนำมและประวตัิกรรมกำรที่ไดร้ับกำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง  

เอกสำรแนบ 3 รำยนำมและประวตัิกรรมกำรอิสระที่เป็นผูร้ับมอบฉันทะจำกผูถ้ือหุน้ 

เอกสำรแนบ 4 หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

เอกสำรแนบ 5 เงื่อนไข  หลกัเกณฑ์  วธีิปฏิบตัิในกำรเขำ้ร่วมประชุม  และขอ้บงัคบัในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมผู ้

ถือหุน้ 

เอกสำรแนบ 6 แผนที่สถำนที่ประชุม 

 

หมายเหตุ 

1) ผู้ถือ หุ้นสำมำรถ เรียกดูหนังสือเ ชิญประชุมสำมัญผู้ถือ หุ้น และเอกสำรประกอบในเว็บไซต์ของบ ริษัท  

www.cmfrozen.com หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์ ขอ้ 7.1 ไดต้ั้งแต่วนัที่ 22  มีนำคม 2562 ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมผูถ้ือหุน้

อยำ่งนอ้ย 30 วนั 

2) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใชใ้นกรณีผูถ้ือหุน้ต่ำงประเทศ  ซ่ึงแต่งตั้งผูดู้แลและเก็บรักษำหลักทรัพย์ หรือผู ้รับฝำก

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

Relations 

3) ผูถ้ือหุน้สำมำรถน ำส่งหนงัสือมอบฉันทะที่มีกำรมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระและค ำถำมล่วงหนำ้ไดท้ี่  
เลขำนุกำรบริษทั 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)  

149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

Email: cg@cmfrozen.com 

4) ผูถ้ือหุน้ท่ำนใดตอ้งกำรรำยงำนประจ ำปี 2561  เป็นรูปเล่ม โปรดติดต่อ นำยศกัดำ พมิเมือง นักลงทุนสัมพนัธ์   โทร. 
02-634-0061-4 หรือแจง้ควำมประสงค์ไปที่ E-Mail: sakda@cmfrozen.com 

 
 

mailto:cg@cmfrozen.com
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เอกสำรแนบ 1 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
เวลาและสถานท่ี  ประชุมเมื่อวนัศุกร์ที่ 27 เมษำยน 2561 เร่ิมประชุม เวลำ 10.30 น.  ณ ห้องบองวีวองท์  โรงแรมตวนันำ  
เลขที่  80  ถนน สุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ 

องค์ประชุม   นำยประยรู พลพพิฒันพงศ์ ประธำนกรรมกำรบริษทั เป็นประธำนที่ประชุมแถลงวำ่ วนัน้ีมีผูถ้ือหุน้ทั้งที่มำเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู ้รับมอบฉันทะมำเข้ำร่วมประชุมแทน รวมจ ำนวน 88 คน นับจ ำนวนหุ้นได ้
253,665,535 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.55 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัและช ำระค่ำหุน้แลว้ จ ำนวน 381,145,725 หุน้ ซ่ึงเป็น
จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือไม่นอ้ยกว่ำ 127,048,575 หุ้น และมีผู ้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม ในระหวำ่งกำรประชุม มีผู ้
ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ มำร่วมประชุม เพิม่อีก จ ำนวน 6 คน นบัจ ำนวนหุน้ได ้195,150 หุน้ 

ประธำน กล่ำวเปิดกำรประชุม  และมอบหมำยใหน้ำยกรกิจ กอ้งไพบูลยผ์ล เป็นผูด้ ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระ 

วาระการประชุม  ก่อนด ำเนินกำรประชุมตำมวำระ  ผูด้  ำเนินกำรประชุมแจง้ต่อที่ประชุม ดงัน้ี 

วันน้ีมีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม  8  คน จากจ านวน 8 คน ครบ 100 % คือ  

1. นำยประยรู  พลพพิฒันพงศ์  ประธำนกรรมกำรบริษทั 
2. นำยประภำส  พลพพิฒันพงศ์  ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
3. นำยองักูร  พลพพิฒันพงศ์  กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 
4. นำยหลำน, มู่ – ชิว   กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร 
5. นำยอ ำนวย  ยศสุข   กรรมกำรอิสระ  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และประธำน              

คณะกรรมกำรสรรหำและ พจิำรณำค่ำตอบแทน 
6. นำยอ ำพล  รวยฟพูนัธ์  กรรมกำรอิสระ  
7. ดร.ภูษติ วงศ์หล่อสำยชล  กรรมกำรอิสระ  และประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
8. น.ส. ชุติมำ ตั้งมติธรรม  กรรมกำรอิสระ 

 
ผูเ้กี่ยวขอ้งที่ท ำหนำ้ที่ในที่ประชุม ดงัน้ี 

1. น.ส. ชมำภรณ์ รอดลอยทุกข์  ตวัแทนจำกบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั - ผูต้รวจสอบบญัชี 
2. น.ส. ชญำนุช กณัหปกรณ์  ตวัแทนจำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย - ผูสั้งเกตกำรณ์ 
3. นำยเทวนิทร์  รุ่งรัตนพทิกัษ ์  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษทั 
4. นำยศกัดำ  พมิเมือง  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
5. นำยวนัจนัทร์  ศิวบุณยวงศ์  ที่ปรึกษำกฎหมำย 
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กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม ปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศไทยเพือ่ต่อตำ้นกำรทุจริต
และคอร์รัปชัน่ มีควำมโปร่งใส ยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตำมหลกับรรษทัภิบำลและ
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่สนบัสนุนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

เมื่อวนัที่ 9 มีนำคม 2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ในฐำนะเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรแนว
ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC) ได้ให้กำรรับรองบริษทั เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต โดยมีระยะเวลำกำรรับรอง 3 ปี 

กำรลงคะแนนและนบัคะแนน  

ผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ หลงัจำกลงทะเบียนเขำ้ประชุมแลว้ ทุกท่ำนจะไดร้ับบตัรลงคะแนนตำมจ ำนวนวำระ
กำรประชุม ในแต่ละวำระจะมีช่องใหท้ ำกำรลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ที่ประชุมจะท ำกำร
ลงคะแนนทีละวำระโดยไม่มีกำรสลบัวำระกำรประชุม ในส่วนของวำระกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำร บริษทัเปิด
โอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล เมื่อท ำกำรลงคะแนนในแต่ละวำระแล้ว จะท ำกำรเก็บ
บตัรลงคะแนนเฉพำะผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน เพือ่ควำมรวดเร็วในกำรนับคะแนน ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็น
ดว้ยทั้งหมด  จะเก็บเมื่อเก็บบตัรที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงแลว้เสร็จ   

กำรประชุมน้ีใชโ้ปรแกรม และระบบบำร์โค๊ดช่วยในกำรลงทะเบียนและนบัคะแนน ผลกำรนบัคะแนนในแต่ละ
วำระ จะปรำกฏคะแนนที่จอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพือ่ใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะทรำบผลของกำรนบัคะแนน หำกผูถ้ื อ
หุน้และผูร้ับมอบฉันทะเห็นวำ่ผลคะแนนไม่ถูกตอ้ง ก็สำมำรถท ำกำรตรวจสอบไดใ้นทนัที และผู ้ด ำเนินกำรประชุมกล่ำว
เชิญผูถ้ือหุน้ที่อำสำจะเขำ้ร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนน แต่ไม่ปรำกฏวำ่มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดอำสำเป็นสักขีพยำน
ตรวจนบัคะแนนดงักล่ำว บริษทัจึงไดเ้ชิญให ้น.ส. บุญธิดำ ปักษ ีตวัแทนจำกบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด ผู ้ตรวจสอบ
บญัชี ท ำหนำ้ที่เป็นสักขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนนของกำรประชุม 

กำรลงมติ     

หุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง กำรลงมติในวำระที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขำด, วำระที่ 4 กำรอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม
ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวำระที่ 8 กำรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ีหนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ประธำนขอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2560 ซ่ึงประชุม เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 
2560 ตำมที่ไดส่้งส ำเนำใหผู้ถ้ือหุน้แลว้  และขอใหท้ี่ประชุมมีมติ 
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 มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมไดพ้จิำรณำแลว้ ไม่มีผูถ้ือหุน้คนใดซกัถำม หรือขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  ประจ ำปี 
2560 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วำระน้ีมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 90 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้253,803,685 หุน้  

เห็นดว้ย 253,803,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วาระท่ีสอง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 

นำยองักูร พลพพิฒันพงศ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดแ้ถลงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในปี 2560 มีผลกำรด ำเนินงำน 
ดงัน้ี 

รายการ งบการเงิน หน่วย 

สินทรัพย ์ 1,575,692,843 บำท 

หน้ีสิน 131,905,994 บำท 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,443,786,849 บำท 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 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 บำทต่อหุน้ 

 

วาระท่ีสาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ประธำนขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำงบกำรเงินของบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ซ่ึงผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแลว้  จึงขอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำและมีมติ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมไดพ้จิำรณำแลว้ ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพิม่เติม  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบกำรเงินของบริษทั 
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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วำระน้ีมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 91 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้253,805,685 หุน้  

เห็นดว้ย 253,805,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

    
วาระท่ีส่ี  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธำน แถลงต่อที่ประชุมวำ่ ในปีน้ีมีกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ จ ำนวน 3 คน คือ 

                   
 
 

บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้สำมำรถเสนอช่ือบุคคลอื่นนอกเหนือจำกบุคคล 3 คน ตำมที่กล่ำวมำ โดยบุคคลที่
ไดร้ับกำรเสนอช่ือตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั  พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพยฯ์  ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และบุคคลที่ไดร้ับกำรเสนอช่ือนั้นต้องยินยอมให้มีกำรเสนอช่ือ และหำกได้รับกำร
เสนอช่ือแลว้ บริษทัฯ จะตรวจสอบคุณสมบตัิก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมกำร หำกตรวจพบวำ่มีคุณสมบัติต้องห้ำม บริษทัฯ 
จะไม่จดทะเบียนใหเ้ป็นกรรมกำรบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ สำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคล เพือ่รับกำรพจิำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั
ล่วงหนำ้ ตั้งแต่วนัที่ 9 ตุลำคม 2560 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 โดยมีกำรประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนเวบ็ไซต์
ของบริษทั (www.cmfrozen.com) และเวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2561 น้ี ไม่
มีผูถ้ือหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลเพือ่รับคดัเลือกเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทั  

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดพ้จิำรณำกรรมกำรที่ครบวำระตำมแบบ Board skill matrix แล้ว 
พบวำ่กรรมกำร ที่ครบวำระทั้ง 3 คน เป็นผูม้ีควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ และมีคุณสมบตัิตำมแบบตรวจสอบคุณสมบตัิ
ของบุคคลที่ไดร้ับคดัเลือกใหเ้สนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรอิสระของบริษทั อีกทั้งไดอุ้ทิศตนในกำร
ท ำหนำ้ที่กรรมกำรบริษทัมำอยำ่งต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยำ่งมำก  จึงมีควำมเห็นควรเสนอใหก้รรมกำรที่ครบ
วำระทั้ง 3 คน คือ 1) นำยองักูร พลพพิฒันพงศ์ 2) นำยหลำน มู่ ชิว และ 3) นำยอ ำพล รวยฟูพนัธ์ กลับเข้ำเป็นกรรมกำร
บริษทัอีกวำระหนึ่ง  รำยช่ือ และประวตัิโดยยอ่ของกรรมกำรที่ไดร้ับกำรเสนอช่ือ ทั้ง 3 คน ไดส่้งใหผู้ถ้ือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแลว้ 

โดยคณะกรรมกำรของบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ พจิำรณำแลว้เห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ใหเ้สนอช่ือกรรมกำรที่ครบวำระ 3 คน กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรอีกวำระ
หนึ่ง คือ 1) นำยองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 2) นำยหลำน มู่ ชิว และ 3) นำยอ ำพล รวยฟพูนัธ์  น ำเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้น เพื่อ

1. นำยองักูร  พลพพิฒันพงศ์ กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 
2. นำยหลำน มู่ ชิว กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร 
3. นำยอ ำพล รวยฟพูนัธ์ กรรมกำรที่เป็นอิสระ 

http://www.cmfrozen.com/
http://www.set.or.th/
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พจิำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร  เน่ืองจำกผูไ้ดร้ับกำรเสนอช่ือทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู ้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์
เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั 

กรรมกำรที่ไดร้ับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตำมที่กฏหมำยก ำหนด มี
ควำมรู้ดำ้นต่ำง ๆ และควำมสำมำรถที่หลำกหลำยตรงตำมที่บริษทัตอ้งกำร  ตลอดระยะเวลำของกำรด ำรงต ำแหน่งได้ท ำ
หนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรอิสระอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ ใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ และใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั   

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ และมีมติเลือกตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมไดพ้จิำรณำแลว้ผ่ำนมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ  เลือกตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลตำมล ำดบัคือ 1) นำยองักูร  พลพพิฒันพงศ์  2) นำยหลำน มู่ ชิว และ 3) นำยอ ำพล รวยฟูพนัธ์ ด้วยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

วำระน้ีมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 91 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้253,805,685 หุน้  

1. นำยองักูร  พลพพิฒันพงศ์ 

เห็นดว้ย 253,803,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 2,000 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

                 

วำระน้ีมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 91 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้253,805,685 หุน้  

2. นำยหลำน มู่ ชิว 

เห็นดว้ย 253,805,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
วำระน้ีมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 92 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้253,825,685 หุน้  
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3. นำยอ ำพล รวยฟพูนัธ์ 

เห็นดว้ย 253,823,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นดว้ย 1,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระท่ีห้า  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 

ประธำนแถลงต่อที่ประชุมวำ่ เพือ่เป็นกำรส่งเสริมกำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ใหแ้ก่
บริษทั บริษทัจึงควรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่หนำ้ที่ควำมรับผิดชอบใหก้บักรรมกำร โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2561 ไดพ้จิำรณำ
แลว้เห็นวำ่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ควรพจิำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2561 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    

ค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้ำงอิงต่ำง ๆ แล้ว เป็นค่ำตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับ
อุตสำหกรรมเดียวกนั  มีควำมใกลเ้คียงกบัค่ำตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงประกอบธุรกิจและมีขนำดใกลเ้คียงกนั และ
เป็นค่ำตอบแทนเดียวกันกับค่ำตอบแทนของบริษัทประจ ำปี  2560 ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทที่จะก ำหนด
ค่ำตอบแทนที่อยูใ่นเกณฑ์เหมำะสม ที่จะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่บริษทัตอ้งกำร            

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพิม่เติม ประธำน จึงขอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำ และมีมติ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมไดพ้จิำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2561 ตำมที่ประธำน
แถลง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วำระน้ีมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 94 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้253,860,685 หุน้  

เห็นดว้ย 253,435,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 424,800 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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วาระท่ีหก   พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

                   ประธำนแถลงใหท้ี่ประชุมทรำบวำ่ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2561 
ได้พิจำรณำเห็นควรแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษทั และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี  2561 โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพือ่อนุมติัแต่งตั้งบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั เป็นผู ้สอบบัญชีของ
บริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข์           ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขที่ 0218 และ/หรือ 
2. น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก            ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขที่  4334   

เป็นผู ้สอบบัญชีและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั ประจ ำปี 2561 โดยผู ้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มี
ควำมสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัที่เกี่ยวข้อง ผู ้บริหำร หรือผู ้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อยำ่งเป็นอิสระ โดยเสนอค่ำตรวจสอบของบริษทั จ ำนวนเงิน 825,000.- บำท (แปดแสนสอง
หมื่นหำ้พนับำทถว้น)    

                     เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพิม่เติม ประธำน จึงขอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำ และมีมติ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมไดพ้จิำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัใหแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด โดยมี นำยประดิษฐ  
รอดลอยทุกข์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขที่ 0218 และ/หรือ น.ส. นงรำม  เลำหอำรีดิลก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขที่ 4334 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ ำปี 2561 โดยใหค้นใดคนหนึ่งมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบบญัชี และแสดงควำมคิดเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษทั และอนุมตัิค่ำตรวจสอบของบริษทั จ ำนวนเงิน 825,000.- บำท (แปดแสนสองหมื่นห้ำพนับำทถ้วน)  
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี     

 
  วำระน้ีมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 94 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้253,860,685 หุน้ 

เห็นดว้ย 253,435,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 424,800 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระท่ีเจ็ด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 

        ประธำน แถลงใหท้ี่ประชุมทรำบวำ่ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้ งที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 
2561 ไดพ้จิำรณำและมีมติเห็นควรใหบ้ริษทัจ่ำยเงินปันผล  ดงัน้ี 

- จ่ำยเงินปันผลในอตัรำ 0.20 บำทต่อหุน้ ใหก้บัผูถ้ือหุน้ จ ำนวน 381,145,725 หุน้ คิดเป็นเงิน 76 ,229,145.00 
บำท เมื่อรวมกบัเงินปันผลระหวำ่งกำล ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ครั้ งที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 11 
สิงหำคม 2560 ในอัตรำ 0.14 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บำท ซ่ึงได้จ่ำยปันผลระหว่ำงกำล
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ดังกล่ำวแล้วเมื่อว ันที่ 8 กันยำยน 2560 รวมเป็นเงินปันผลทั้ง ส้ิน 0.34 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 
129,589,546.50 บำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 80.79 ของก ำไรสุทธิ โดยจ่ำยจำกธุรกิจที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 20 ในอตัรำ 0.34 บำทต่อหุน้  

- เงินปันผล ถูกหกัภำษ ีณ ที่จ่ำย ร้อยละ 10  

- ก ำหนดรำยช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดร้ับเงินปันผล ในวนัที่ 12 มีนำคม 2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผล ในวนัที่ 
14 พฤษภำคม 2561 ทั้งน้ี สิทธิในกำรรับเงินปันผลยงัมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกตอ้งได้รับมติอนุมัติจำกที่
ประชุมผูถ้ือหุน้ก่อน          

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดซกัถำมเพิม่เติม ประธำน จึงขอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำ และมีมติ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมไดพ้จิำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษทัฯ จ่ำยเงินปันผล โดยมีรำยละเอียดตำมที่ประธำน
แถลงทุกประกำร   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วำระน้ีมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 94 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้253,860,685 หุน้  

เห็นดว้ย 253,860,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

วาระท่ีแปด พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

                      ประธำน แถลงต่อที่ประชุมวำ่ เพือ่ให้ข้อบังคับของบริษทั สอดคล้องกับกฎหมำยที่ใช้
บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ย พ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกดั  พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิม่เติม)และประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 
21/2560 และเพือ่ใหข้อ้บงัคบัของบริษทั สำมำรถรองรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตำมวธีิกำรที่
กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจำรณำแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
โดยกำรยกเลิกขอ้บงัคบัของบริษทัฯเดิมทั้งฉบบั และใหข้อ้บงัคบัของบริษทัฯฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับ
แทนขอ้บงัคบัของบริษทัฉบบัเดิม 

              รวมถึงเพือ่ใหก้ำรจดทะเบียนแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยควำมสะดวก
เรียบร้อย จึงอำจตอ้งมีกำรแกไ้ขถอ้ยค ำหรือขอ้ควำมในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือในค ำขอจดทะเบียน 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ตำมค ำส่ัง ค ำแนะน ำหรือควำมเห็นของนำยทะเบียน กรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์หรือเจำ้หนำ้ที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง ที่ประชุมคณะกรรมกำร 
จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผู ้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 พิจำรณำมอบหมำยให้ (ก) กรรมกำรผู ้มี
อ ำนำจลงนำม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใด ซ่ึงไดร้ับกำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรผู ้มีอ ำนำจลงนำม มีอ ำนำจ
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ในกำรแกไ้ขถอ้ยค ำของขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือขอ้ควำมในเอกสำร และ/หรือ ค ำขอต่ำงๆ ในกำรยื่น
จดทะเบียนแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ทันที 
กระท ำกำรใดๆที่จ ำเป็นเพือ่ใหก้ำรด ำเนินกำรแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทัฯ แล้วเสร็จ รวมถึงมี
อ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯหรือที่ประชุม
ผูถ้ือหุน้อีก 

        ขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนัของบริษทัฯ มีทั้งหมด 48 ขอ้ และภำยหลงักำรแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว 
ข้อบังคับของบริษัทย ังคงมีจ ำนวน 48 ข้อเท่ำเดิม โดยมีกำรแก้ไขเพิ่ม เติม จ ำนวน 7 ข้อ (ข้อ 
13,25,26,27,32,33,48) และขอ้ที่ยงัคงขอ้ควำมเดิมไม่มีกำรแกไ้ข จ ำนวน  41 ขอ้ โดยมีรำยละเอียดส่วน
ที่แกไ้ขเพิม่เติม ดงัน้ี 

1. ขอ้ 13 แกไ้ขเพิม่เติมกำรก ำหนดวนั Record date  ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ในระหว่ำง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผู ้ถือหุ้นแต่ละ
ครั้ ง  บริษทัจะงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้นก็ได ้ 
โดยประกำศใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบล่วงหนำ้ ณ ส ำนกังำน
แห่งใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของบริษทัทุกแห่ง  
ไม่นอ้ยกวำ่  14  วนั   ก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียน
กำรโอนหุน้ 

ในระหวำ่ง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้แต่ละครั้ง  บริษทัจะงดรับลงทะเบียน
กำรโอนหุน้ก็ได ้ โดยประกำศใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบล่วงหนำ้ ณ ส ำนกังำนแห่งใหญ่ 
และส ำนกังำนสำขำของบริษทัทุกแห่ง  ไม่นอ้ยกวำ่  14  วนั   ก่อนวนัเร่ิมงดรับ
ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ 

ในกรณีที่บริษทัไม่ไดใ้ชว้ธีิกำรงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้น (Book Closing) 
ภำยใตก้ ำหนดขอ้ 13 คณะกรรมกำรอำจก ำหนดวนัที่ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรที่ก ำหนดตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์

2. ขอ้ 25 แกไ้ขเพิม่เติมผูท้  ำหนำ้ที่ประธำนของที่ประชุมคณะกรรมกำร 
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  กำรวินิจฉัยช้ีขำด
ของที่ประชุม ใหถ้ือเสียงขำ้งมำก  ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกนั   ใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ น
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร  

(1) ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม   

(2) ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของกำรประชุมคณะกรรมกำร  
         ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หนำ้ที่ได ้ถำ้มีรองประธำนให้รองประธำนปฏิบัติหน้ำที่ ถ้ำไม่มีรองประธำน
หรือรองประธำนไม่อำจจะปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนที่ประชุม 

(3) กำรวนิิจฉัยช้ีขำดของที่ประชุม ใหถ้ือเสียงขำ้งมำก  โดยกรรมกำรหนึ่ง
คนมีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
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3. ขอ้ 26 เป็นกำรรวมขอ้บงัคบั ขอ้ 26 และ 27 เขำ้ดว้ยกนั 
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ป ร ะ ธ ำ น ก ร ร ม ก ำ ร  เ ป็ น ผู ้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำร 
        ถำ้มีกรรมกำรตั้งแต่ 2 คน ขึ้ นไป ร้องขอให้
เรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร 
ก ำหนดวันประชุม ภำยใน 14 วนั นับแต่ว ันได้
รับค ำร้องขอ 

ประธำนกรรมกำร เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมกำร 
        ถำ้มีกรรมกำรตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร้องขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมกำร ให้
ประธำนกรรมกำร ก ำหนดวนัประชุม ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัไดร้ับค ำร้องขอ 
        ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร หรือผู ้ซ่ึงได้รับ
มอบหมำย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ก่อนวัน
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพือ่รักษำสิทธ์ิหรือประโยชน์ของบริษทั 
จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธีิอื่น และก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวำ่นั้นก็ได ้

4. ขอ้ 27 แกไ้ขเพิม่เติมกำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Teleconference)  
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำร หรือผูซ่ึ้งไดร้ับมอบหมำย ส่งหนงัสือนัด
ประชุมไปยงักรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษำ
สิทธ์ิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวนัประชุมให้เร็ว
กวำ่นั้นก็ได ้

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ประธำนในที่ประชุมจะก ำหนดให้จัดกำรประชุม
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และใหก้ำรประชุมมีผลทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับกำร
ประชุมคณะกรรมกำร ตำมวิธี กำรที่บัญญัติไวใ้นกฎหมำย และเป็นไปตำม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) ภำยใตก้ ำหนดในเร่ืององค์ประชุมของกำรประชุมคณะกรรมกำรในข้อ 
25 (1)  ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ขององค์
ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ณ สถำนที่ก ำหนดภำยใต้ของ
ขอ้ควำมในขอ้ 32 และกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ใน
ประเทศไทยขณะมีกำรประชุม 

(2) ภำยใตก้ ำหนดควำมในเร่ืองค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมคณะกรรมกำรใน
ข้อ 26 กำรส่งค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชุม จะส่งโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธำนของที่
ประชุมนั้นตอ้งจัดเก็บส ำเนำค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม และเอกสำร
ประกอบกำรประชุมไว้เป็นหลักฐำน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้

(3) กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรักษำ
ควำมมัน่คงปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทรวง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรก ำหนด ตำมที่ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ และ 

(4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้น
ขอ้ 25 (3) 

(5) ในกำรจดักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประธำนที่ประชุมจะต้อง
ด ำเนินกำรดงัน้ี 
(ก) ให้กรรมกำรแต่ละคนแสดงตนเพื่อ ร่ วมประ ชุมผ่ ำน ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมกำรประชุม 
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(ข) จดัท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นหนงัสือ และ 
(ค) จดัใหม้ีกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ แล้วแต่กรณี ของ

กรรมกำรทุกคนตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุมในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และใหถ้ือวำ่กำรบนัทึกเสียงหรือกำรบันทึกเสียง
และภำพ แลว้แต่กรณีนั้นเป็นส่วนหน่ึงของรำยงำนกำรประชุม 

5. ขอ้ 32 แกไ้ขเพิม่เติมกำรก ำหนดสถำนที่ประชุมคณะกรรมกำร 
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

คณะกรรมกำรของบริษทั  ตอ้งประชุมอยำ่งน้อย  3  
เดือนต่อครั้ง 

 

คณะกรรมกำรของบริษทั  ตอ้งประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ ง โดยสถำนที่
ประชุมนั้นอำจประชุมกนั ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ของบริษทั 
หรือจงัหวดัอื่นทัว่รำชอำณำจกัรหรือสถำนที่อื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำรจะ
เห็นสมควร 

6. ขอ้ 33 แกไ้ขเพิม่เติมกำรเรียกประชุมวสิำมญัของผูถ้ือหุน้ 
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

กำรประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 

(ก) กำรประชุมสำมญัประจ ำปี ให้มีปีละครั้ ง
ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบ
ปีบญัชีของบริษทั 

(ข) กำรประชุมวิสำมัญ  คณะกรรมกำรจะ
เรียกประชุมผู ้ถือหุ้น เป็นกำรประชุม
วสิำมญัเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 
หรือเมื่อมีผูถ้ือหุน้ ซ่ึงมีหุ้นรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำ  1 ใน 5    ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด  หรือผูถ้ือหุ้นไม่น้อย
กวำ่  25  คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้  ไม่
น้อยกว่ำ  1  ใน  10 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด เข้ำช่ือกันท ำหนังสือ  
ขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถ้ือหุน้  
เป็นกำรประชุมวสิำมญัเมื่อใดก็ได้    แต่
ต้องระบุ เหตุผลในกำรที่ขอให้เ รียก
ประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำว
ดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรต้องจัด
ใหม้ีกำรประชุมผูถ้ือหุน้ ภำยใน 1 เดือน 
นบัแต่วนัไดร้ับหนงัสือจำกผูถ้ือหุน้ 

กำรประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 

(1) กำรประชุมสำมญัประจ ำปี ใหม้ีปีละครั้งภำยใน 4 เดือน  
นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

(2) กำรประชุมวสิำมญั กำรเรียกประชุมอำจกระท ำไดโ้ดย 
(ก) คณะกรรมกำรซ่ึงจะเรียกประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ เมื่อใดก็ได ้ 

ตำมที่เห็นสมควร หรือ 
(ข) ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะเข้ำช่ือกันท ำ
หนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นกำรประชุม
วสิำมญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรที่ขอให้
เ รี ยกประ ชุมไ ว้ให้ชัด เ จนใ นหนัง สือดังก ล่ ำวด้วย  แล ะ
คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถ้ือหุน้ภำยใน 45 วนั นับ
แต่วนัที่ไดร้ับหนงัสือจำกผูถ้ือหุน้ 
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนด
ระยะเวลำตำมขอ้ 33(ข) วรรคแรก ผูถ้ือหุน้ทั้งหลำยซ่ึงเข้ำช่ือกัน
หรือผูถ้ือหุน้คนอื่นๆรวมกนัได้จ ำนวนหุ้นตำมที่บังคับไวน้ั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภำยใน 45 ว ัน นับแต่ว ันครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมขอ้ 33(ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นน้ี ใหถ้ือวำ่เป็นกำร
ประชุมผู ้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษทัต้อง
รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอันจ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุม
และอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
ในกรณีที่ปรำกฎว่ำกำรประชุมผู ้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุม 
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เพรำะผูถ้ือหุน้ตำมขอ้ 33 (ข) วรรคสองครั้งใด จ ำนวนผูถ้ือหุ้นซ่ึง
มำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมทีก่  ำหนดไวใ้นขอ้ 34 ผู ้
ถือหุ้นตำมข้อ 33 (ข) วรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่ำใชจ่้ำยที่เกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชุมในครั้งนั้นใหแ้ก่บริษทั    

7. ขอ้ 48 แกไ้ขเพิม่เติมเง่ือนไขกำรประทบัดวงตรำของบริษทั 
ก่อนแกไ้ข หลงัแกไ้ข 

ตรำของบริษทัมีจ ำนวน 2 ดวงตรำ ใหใ้ชด้วงตรำใด
ดวงตรำหน่ึงก็ได ้ดงัที่ประทบัไวด้งัน้ี 

ตรำของบริษทัมีจ ำนวน 2 ดวงตรำ ให้ใช้ดวงตรำใดดวงตรำหนึ่งก็ได้โดยไม่มี
เง่ือนไข ดงัที่ประทบัไวด้งัน้ี 

รำยละเอียดขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ทั้งฉบบั  มีจ ำนวน 48 ขอ้  บริษทัไดส่้งร่ำงขอ้บังคับฉบับใหม่แก่ผู ้ถือหุ้นทุกท่ำน
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้แลว้ จึงขอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำและมีมติ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมไดพ้จิำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยกำรยกเลิก
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเดิมทั้งฉบบั และใหข้อ้บงัคบัของบริษทัฯฉบบัใหม่ มีผลใชบ้งัคบัแทนขอ้บงัคบัของบริษทัฯฉบับเดิม 
และมีมติมอบหมำยให ้(ก) กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใด ซ่ึงได้รับกำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรผู ้มี
อ ำนำจลงนำม มีอ ำนำจในกำรแกไ้ขถอ้ยค ำของขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือขอ้ควำมในเอกสำร และ/หรือ ค ำขอต่ำง ๆ ในกำร
ยืน่จดทะเบียนแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดท้นัที กระท ำกำรใด ๆ ที่
จ ำเป็นเพือ่ใหก้ำรด ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้เสร็จ รวมถึงมีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วงได้ โดยไม่
ตอ้งขออนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ้นอีก   โดยมีรำยละเอียดตำมที่ประธำนแถลงทุก
ประกำร   ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วำระน้ีมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 94 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้253,860,685 หุน้  

เห็นดว้ย 253,860,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง 

 
 

  

วาระท่ีเก้า   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

ไม่ปรำกฏวำ่มีผูเ้สนอเร่ืองอื่นๆ เพือ่พจิำรณำในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2561 

ในระหว่างการประชุม  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้ 
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ทำงบริษทัไดร้ับค ำถำมล่วงหนำ้จำกนำยอนุกูล ปิยะธนำนุกูล ผูถ้ือหุน้ จ ำนวน 480,700 หุ้น ซ่ึงติดภำรกิจอื่นและ
ไม่สำมำรถร่วมเขำ้ประชุมไดโ้ดยคณะกรรมกำรไดช้ี้แจงขอ้ซกัถำมในที่ประชุม เพือ่เป็นประโยชน์แก่ผูถ้ือหุน้ท่ำนอื่นๆ ดว้ย
ดงัน้ี  

ถำม บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ต่ำงประเทศ ประมำณ 98% ซ่ึงรับช ำระเป็น USD จำกกำรที่ค่ำเงิน USD แข็งค่ำ
อยำ่งต่อเนื่อง และมีแนวโนม้ที่จะแข็งค่ำต่อไปอีก บริษทัมีแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
อยำ่งไร มีกำรพจิำรณำวธีิอื่นหรือไม่นอกเหนือจำกกำรใช ้Forward Contract 

ตอบ จำกบทวเิครำะห์ของธนำคำรหลำยๆแห่ง เห็นว่ำแนวโน้มค่ำเงินบำทต่อ USD ในปีน้ี น่ำจะแข็งค่ำต่อเน่ืองเมื่อ
เทียบกบัปีก่อน บริษทัไดต้ิดตำมสถำนกำรณ์อตัรำแลกเปลี่ยนอยำ่งใกลชิ้ด และมีกำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินคือ
สัญญำซ้ือขำยเงิน USD ล่วงหน้ำ หรือ Forward Contract เพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ยน (โดยนโยบำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงคือ 50-75% ของประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรขำยในปี) นอกจำกน้ี 
บริษทัไดม้ีกำรพจิำรณำกำรใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินอื่นเขำ้มำเสริม เช่น currency option ทั้งน้ีต้องขึ้ นอยู่กับควำม
เหมำะสมของเคร่ืองมือนั้นๆ วำ่เป็นไปตำมนโยบำยป้องกนัควำมเส่ียงหรือไม่ รวมถึงกำรพิจำรณำกำรรับช ำระ
เป็นเงินเยน เน่ืองจำกคู่คำ้หลกัของบริษทัคือประเทศญ่ีปุ่ น แต่พบวำ่อตัรำแข็งค่ำของเงินเยนนั้น สูงกว่ำอัตรำแข็ง
ค่ำของ USD ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ และมีควำมผนัผวนสูงกวำ่ ดงันั้น บริษทัจึงพจิำรณำคงนโยบำยรับช ำระดว้ยเงิน 
USD แต่ยงัคงติดตำมสถำนกำรณ์อยำ่งใกลชิ้ด  หำแนวทำงแกไ้ขอยำ่งเหมำะสมเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษทั
นอ้ยที่สุด 

ถำม มีข่ำววำ่ทำง บริษทัมีควำมพยำยำมที่จะขยำยตลำดไปยงัภูมิภำค ตะวนัออกกลำง อยำกสอบถำมถึงควำมคืบหน้ำ  
ณ ปัจจุบนัวำ่เป็นอยำ่งไร ทำงบริษทัมีกำรตั้งเป้ำหมำยของยอดขำยในภูมิภำคส่วนน้ีหรือไม่ หำกมี ตั้งเป้ำหมำย
ของยอดขำย ในช่วง 5 ปีเป็น เท่ำใด 

ตอบ บริษทัมีควำมพยำยำมที่จะขยำยตลำดไปยงัภูมิภำคตะวนัออกกลำงเพือ่เป็นกำรเพิม่รำยได้ และลดควำมเส่ียงจำก
กำรพึ่งพงิตลำดใดตลำดหนึ่ง โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษทัไดท้ ำกำรศึกษำขนำดของตลำด และควำมเป็นไปไดใ้นกำร
ขยำยตลำด รวมไปถึงกำรเขำ้ร่วมงำนแสดงสินคำ้ในภูมิภำคดงักล่ำว จนถึงปัจจุบนั พบวำ่มีลูกคำ้ที่สนใจในสินค้ำ
ของบริษทั ซ่ึงก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรเจรจำทำงกำรคำ้ ทั้งในเร่ืองรำคำ และคุณภำพ  

ถำม  ขอทรำบแนวโนม้ของ ผลประกอบกำรในปี 2561 ของ บริษทัวำ่ ตั้งเป้ำ กำรเติบโต อยำ่งไร เช่น กำรเติบโตของ
ยอดขำย กำรควบคุมค่ำใชจ่้ำย และ แผนกำรท ำ synergy กบัทำง STFD เป็นอยำ่งไร (เนื่องจำกทำง บริษทัได้สิทธิ
เป็น กรรมกำร 1 ท่ำน ใน STFD )   

ตอบ  ปี 2561 นั้น มีปัจจยัหลำยส่วนที่เป็นตวักดดนัรำยได ้ค่ำใชจ่้ำยจำกปัจจยักำรผลิตที่เพิม่ขึ้น ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ไม่วำ่จะเป็น อตัรำแลกเปลี่ยน THB/USD ที่แข็งค่ำอย่ำงต่อเนื่อง อัตรำกำรบริโภค
และใชจ่้ำยของภำคครัวเรือนในประเทศญ่ีปุ่ นที่แมจ้ะเร่ิมปรับตวัดีขึ้นบำ้ง แต่ยงัอยูใ่นระดบัต ่ำ กำรปรับขึ้นค่ำแรง
ขั้นต ่ำที่เร่ิมมีผลตั้งแต่เดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ รวมถึงค่ำน ้ ำมนัที่ปรับตัวสูงขึ้ นตำมภำวะตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำม 
บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงปัจจยัดงักล่ำวและไดม้ีควำมพยำยำมที่จะเพิม่ยอดขำยโดยกำรขยำยตลำดไปสู่ภูมิภำคใหม่ เช่น
ตะวนัออกกลำง รวมไปถึงกำรพยำยำมลดค่ำใชจ่้ำยดว้ยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพคนงำนในภำคกำรผลิต ศึกษำ
กำรน ำเทคโนโลยมีำใชต้ั้งแต่ขั้นตอนกำรเพำะปลูก จนถึงกำรผลิต กำรปรับปรุงประสิทธิภำพเคร่ืองจกัร ห้องเย็น 
เป็นตน้ ในส่วนแผนกำร Synergy กบัทำง STFD ซ่ึงเป็นบริษทัที่เกี่ยวขอ้งนั้น ได้มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรร่วมมือทำงธุรกิจในหลำยรูปแบบ อำทิเช่นกำรพฒันำสินคำ้ร่วมกัน หรือกำรเป็นผู ้ผลิตวตัถุดิบให้แก่ STFD 
เป็นตน้ 
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ถำม  กำรลงทุนในบริษทั STFD ในปีที่ผ่ำนมำ ที่บริษทัเขำ้ไปถือหุน้ 15% นั้น บริษทัมองประโยชน์อย่ำงไรนอกจำก 
เงินปันผลที่คำดวำ่จะไดร้ับเมื่อบริษทัน้ีมีก ำไร และมองกำรเติบโตทำงกำรตลำดของบริษทัน้ีอยำ่งไร มีช่องทำงใน
กำรท ำ synergy อย่ำงไรบ้ำง และเนื่องจำกล่ำสุด STFD ยงัประสบปัญหำขำดทุนอยู่ บริษทัสำมำรถใช้เป็น 
ประโยชน์ทำงภำษ ี(Tax shield) ไดห้รือไม่ และบริษทัคำดวำ่ทำง STFD จะมีผลด ำเนินกำรก ำไรภำยในปีใด 

ตอบ  กำรลงทุนใน STFD ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และส่งออกผลไมส้ด ผลไมแ้ช่แข็ง ผลไมอ้บแหง้และอำหำร
ส ำเร็จรูปดว้ยกระบวนกำร Freeze Dry รวมถึงเคร่ืองเทศ และเคร่ืองปรุง ถือเป็นประโยชน์แก่บริษทั โดยเป็นกำร
สร้ำงโอกำสในกำรเพิม่รำยไดจ้ำกธุรกิจอุตสำหกรรมอำหำร และกำรเกษตรซ่ึงเป็นธุรกิจที่บริษทัมีควำมคุ ้นเคย
และเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั อันเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของบริษทั และต่อยอดโอกำสในกำรประกอบธุรกิจที่มี
ศกัยภำพที่จะเติบโตไดใ้นอนำคต เพือ่สร้ำงมูลค่ำผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ือหุน้ เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์ฟรีซดรำยนั้น เร่ิม
เป็นที่นิยมมำกขึ้นในกลุ่มผูบ้ริโภคที่รักสุขภำพ รวมถึงกำรที่ควำมนิยมผลไมไ้ทยในต่ำงประเทศสูงขึ้น นอกจำกน้ี 
กำรลงทุนใน STFD ยงัถือเป็นกำรกระจำยพอร์ตกำรลงทุนของบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสำหกรรมอำหำรอีกดว้ย  
Tax Shield เป็นสิทธิประโยชน์ทำงภำษเีฉพำะบริษทันั้นๆ ไม่เกี่ยวขอ้งกบัสัดส่วนกำรลงทุน ดงันั้นกำรที่ STFD มี
ผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน บริษทัจึงไม่ไดร้ับรู้ประโยชน์ทำงภำษใีดๆ จำกผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนของ STFD ได ้ 

ถำม  ขอทรำบนโยบำย และแผนที่เป็นรูปธรรม กำรบริหำรจดักำร ควำมเส่ียง ในกรณีที่ทำงอเมริกำ กลบัมำด ำเนินกำร 
เร่ือง TPP ต่อวำ่ ทำงบริษทัจะด ำเนินกำรอยำ่งไร เนื่องจำกกำรส่งออกไปญ่ีปุ่ นมีสัดส่วนที่สูงมำก เมื่อเทียบกบัยอด
ส่งออกทั้งหมด  

ตอบ ทำงบริษทัไดพ้จิำรณำควำมเส่ียงของ ขอ้ตกลง TPP ซ่ึงมีผลกระทบในแง่กำรลดภำษีสินค้ำขำเข้ำจำก USA ไปที่
ญ่ีปุ่ นเป็น 0% และอำจท ำให้สินค้ำของ USA มีข้อได้เปรียบทำงกำรค้ำเหนือสินค้ำจำกประเทศอื่นแล้วพบว่ำ 
ขอ้ตกลง TPP ไม่ไดม้ีผลกบัสินคำ้ทุกประเภทของบริษทัที่ส่งไปขำยที่ญ่ีปุ่ นแต่จะมีผลกับสินค้ำบำงประเภทที่
บริษทัส่งไปขำยในประเทศญ่ีปุ่ นเท่ำนั้น และเป็นผลกระทบทำงอ้อม เน่ืองจำกแม้จะเป็นสินค้ำชนิดเดียวกัน 
(ขำ้วโพดหวำนแช่แข็ง) แต่โครงสร้ำงคุณภำพ รำคำ ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย รวมถึงลกัษณะกำรบริโภคของผูซ้ื้อก็
มีควำมแตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำข้อตกลง TPP จะถูกยกเลิกไปภำยหลังกำรเข้ำรับต ำแหน่งของ
ประธำนำธิบดีสหรัฐคนใหม่ บริษทัค ำนึงถึงควำมเป็นไปไดใ้นอนำคตที่ขอ้ตกลง TPP อำจถูกน ำกลับมำพิจำรณำ
ใหม่ บริษทัจึงไดพ้ยำยำมควบคุมควำมเส่ียงน้ี ดว้ยกำรหำช่องทำงขยำยตลำดของสินคำ้ประเภทน้ีไปยงัภูมิภำคอื่น 
เช่นตะวนัออกกลำง เพือ่ลดกำรพึ่งพงิตลำดญ่ีปุ่ น 

ถำม   ผลกระทบในเร่ือง แรงงำนต่ำงดำ้วในปีที่แลว้ ส่งผลมำยงัปีน้ีหรือไม่ และ ทำงบริษทัไดด้ ำเนินกำรอะไรบ้ำง เพื่อ 
ลดทอนผลกระทบดงักล่ำว 

ตอบ  หลงัจำกกำรประกำศใช ้พรก. แรงงำนต่ำงดำ้วในปี 2560 ซ่ึงหลำยๆอุตสำหกรรมได้พบกับปัญหำกำรขำดแคลน
แรงงำนต่ำงดำ้วที่ถูกกฎหมำยในระยะหน่ึง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในภำคกำรเกษตร นอกจำกนั้น ผลกระทบจำกกำร
ขำดแคลนแรงงำนต่ำงดำ้วที่ถูกกฎหมำยนั้น ส่งผลกระทบต่อปัญหำแรงงำนในประเทศเองให้ขำดแคลนเช่นกัน 
อยำ่งไรก็ตำม จำกมำตรกำรผ่อนผนัจำกภำครัฐ ท ำใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์จำกกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนบุคคลโดย
กำรขยำยขอบเขตกำรจำ้งแรงงำนไปสู่กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวที่ถูกกฎหมำย พร้อมทั้งก ำหนดนโยบำยในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของแรงงำน รวมถึงกำรศึกษำกำรน ำเทคโนโลยใีหม่ๆเขำ้มำใช้ในกระบวนกำร
ผลิตเพือ่แกปั้ญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในระยะยำวต่อไป  

ถำม  ขอทรำบผลควำมคืบหนำ้โครงกำรที่ประเทศสหภำพสำธำรณรัฐเมียนมำร์วำ่เป็นอยำ่งไร สำมำรถที่จะด ำเนินกำร
เสร็จส้ินไดภ้ำยในปีน้ีหรือไม่ 
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ตอบ  เนื่องจำกมีควำมล่ำช้ำในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรของประเทศสหภำพสำธำรณรัฐเมียนมำร์  ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้งที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 จึงได้พิจำรณำร่วมกับที่ปรึกษำทำง
กฎหมำย และเห็นวำ่ เน่ืองจำกบริษทัยงัคงมีควำมมุ่งมั่นที่จะ ด ำเนินกำรลงทุนในโครงกำรดังกล่ำว จึงก ำหนด
กรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จตำมเงื่อนไขก่อนกำรเขำ้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินกบับริษทัยอ่ยของบริษทั 
เป็นใหแ้ลว้เสร็จภำยในปี 2561 และไดท้ ำกำรแจง้ควำมจ ำนงใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำเพือ่รับทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  

ถำม  ในกรณีที่ตอ้งมีกำรยกเลิกโครงกำรที่ประเทศสหภำพสำธำรณรัฐเมียนมำร์ ( เหตุสุดวิสัย) มีควำมเสียหำยที่จะ
เกิดขึ้นหรือไม่ หำกมีคิดเป็นมูลค่ำเท่ำใด เช่น เงินมดัจ ำ หรือเงินที่ทำงบริษทัจ่ำย ค่ำเช่ำที่จ่ำยไปคร่ึงหน่ึง จะไม่
สำมำรถรับคืนได ้หรือไม่เต็มจ ำนวน เป็นตน้ 

ตอบ  เงื่อนไขกำรรับเงินมดัจ ำคืนเป็นไปตำมสัญญำจะเช่ำที่ดินของบริษทั ซ่ึงตอ้งดูวำ่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อได้จำก
เหตุของผูใ้หเ้ช่ำหรือบริษทั หำกเกิดจำกเหตุของผูใ้หเ้ช่ำ บริษทัจะไดร้ับเงินมดัจ ำคืนทั้งหมด ควำมเสียหำยสูงสุดที่
อำจเกิดจำกผูเ้ช่ำ คือกำรยดึเงินมดัจ ำทั้งจ ำนวนมูลค่ำ 25.3 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี บริษทัยงัคงมีควำมมุ่งมั่นที่จะ
ด ำเนินกำรลงทุนในประเทศเมียนมำร์ต่อไป 

น.ส. มำลี กิจเวคิน ผูถ้ือหุน้จ ำนวน 20,050 หุน้ ไดส้อบถำมดงัน้ี 

ถำม บริษทัมีตลำดสินคำ้หลกั ร้อยละ 90 ส่งไปญ่ีปุ่ น เหตุใดจึงไม่ใชส้กุลเงินเยน แทนเงินสกุล USD  
ตอบ  เนื่องจำกสกุลเงินเยนมีควำมผนัผวนสูงกวำ่ USD และบริษทัที่รู้จกักนัที่ใชส้กุลเงินเยน ก็เปลี่ยนมำใชส้กุล USD. 

น.ส. ชญำนุช กณัหปกรณ์ ตวัแทนจำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูถ้ือหุน้จ ำนวน 1,815 หุน้ ไดส้อบถำมดงัน้ี 

ถำม กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ ภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ท ำกำรหำรือเกี่ย วกับ
จ ำนวนปีของกรรมกำรอิสระหรือไม่ และก ำหนดเป็นนโยบำยหรือไม่ 

ตอบ  กรรมกำรที่ไดร้ับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด มี
ควำมรู้ดำ้นต่ำง ๆ และควำมสำมำรถที่หลำกหลำยตรงตำมที่บริษทัตอ้งกำร  ตลอดระยะเวลำของกำรด ำรงต ำแหนง่
ไดท้ ำหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรอิสระอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ ใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ สำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคล เพือ่รับกำรพจิำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั
ล่วงหนำ้ ตั้งแต่วนัที่ 9 ตุลำคม 2560 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 โดยมีกำรประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ผ่ำนเว็บไซต์ของบ ริษัท (www. cmfrozen. com)  และเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แ ห่งประ เทศไทย 
(www.set.or.th) โดยในปี 2561 น้ี ไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลเพือ่รับคดัเลือกเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทั    

นำยปัณโน สุทธิวริิยะ ผูถ้ือหุน้ จ ำนวน 10,000 หุน้ ไดส้อบถำมดงัน้ี 

ถำม ในปีที่ผ่ำนมำ บริษทัมีกรณีกำรส่งออกมีปัญหำจนตอ้งรับคืนสินคำ้หรือไม่  
ตอบ ไม่มีสินคำ้คืนจำกสำรตกคำ้ง แต่อำจมีคืนบำ้งกรณีบรรจุภณัฑ์เสียหำยจำกกำรขนส่ง 
ถำม สินคำ้ของบริษทัขึ้นอยูก่บัสภำพดินฟ้ำอำกำศ บริษทัมีวธีิกำรจดักำรอยำ่งไร 
ตอบ บริษทัมีกำรจดัท ำ Safety stock และจดัเก็บสินคำ้เพือ่ขำยไดต้ลอดทั้งปี อย่ำงเมื่อ 2 ปีก่อน ญ่ีปุ่ น ประสบปัญหำ
กำรเพำะปลูก ท ำใหม้ีกำรส่ังซ้ือสินคำ้มำกกวำ่ปกติ แต่บริษทัก็สำมำรถจดัส่งสินคำ้ไดต้ำมค ำส่ังซ้ือ 
ถำม บริษทัใชแ้รงงำนต่ำงดำ้วถูกตอ้งตำมกฎหมำยหรือไม่ 
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เอกสำรแนบ 1 

ตอบ บริษทับริหำรงำนโดยยดึหลกัธรรมำภิบำล ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ดว้ยกำรใชแ้รงงำนที่ถูกตอ้งตำม
กฎหมำย 

 
เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอื่นใดเขำ้สู่กำรพจิำรณำ ประธำนจึงกล่ำวปิดกำรประชุม และขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่ำนที่มำ

เขำ้ร่วมประชุม 
 
ปิดประชุมเมื่อเวลำ 12.13 น. 

 
                                                                                      ลงช่ือ                                 ลำยเซ็น 
 
                                                                                                 (นำยประยรู   พลพพิฒันพงศ์) 
                                                                                                           ประธำนที่ประชุม           
 

   ลำยเซ็น 
 
                       (นำยเทวนิทร์ รุ่งรัตนพทิกัษ)์ 
                                เลขำนุกำรบริษทั             
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เอกสำรแนบ 2 

รายนามและประวตัิกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 วาระท่ี 4 
พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

            
นายประภาส  พลพพิฒันพงศ์ 

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร     กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจ     ประธำนกรรมกำรบริหำร              
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง     กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

อำย ุ 70 ปี 

กำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีที่อบรม DAP-8/2547 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559-ปัจจุบนั                                                                                 
กรรมกำรผูม้อี  ำนำจ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบนั                                                                                                
กรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-31 ธ.ค.2558                                                                                                                                  
กรรมกำร บจก.อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

ต ำแหน่งในกิจกำรอื่น                                              
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่ม ี

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั /              
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทั  7 / 7  ครั้ง                                                                                
คณะกรรมกำรบริหำร  7 / 7 ครั้ง                                                                                
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  2 / 2  ครั้ง                                                     
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  2 / 2 ครั้ง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร วนัที่ 3 พฤศจิกำยน 2531, 31 ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ  31 ธ.ค. 2561 ส่วนตวั     9,102,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39                                                               
คู่สมรส             -        หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ     -                                                             
รวม          9,102,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.39 
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เอกสำรแนบ 2 

รายนามและประวตัิบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอสิระ 

 
ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล 

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นอิสระ   ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร   กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

อำย ุ 48 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจ – มหำวทิยำลยัโนวำเซำ้อีสเทิร์น, สหรัฐอเมริกำ                                                                                  
ปริญญำเอก ครุศำสตร์-จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั                                                                 
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ – มหำวทิยำลยัอินเดียนำโพลีส,สหรัฐอเมริกำ                    
ปริญญำโท บญัชี-มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์                                                                    
ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์ – จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีที่อบรม ไม่ม ี

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน อำจำรยป์ระจ ำ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย  เร่ิม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบนั                                                                                                                                                                             
ผูอ้  ำนวยกำรหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิตออนไลน์   เร่ิม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบนั                                                                                            
กรรมกำรอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

ต ำแหน่งในกิจกำรอื่น                                                        
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ไม่ม ี

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั /                               
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทั  6 / 7 ครั้ง                                                                                   
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 2 / 2 ครั้ง                                                           
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 2 / 2 ครั้ง                                                            
คณะกรรมกำรที่ไม่ใช่ผูบ้ริหำร 1 / 1 ครั้ง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร วนัที่ 30 เมษำยน 2553, 9 ปี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2561 ไม่ม ี
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เอกสำรแนบ 2 

รายนามและประวตัิบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอสิระ 

 

 
น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม 

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นอิสระ   กรรมกำรตรวจสอบ   กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
อำย ุ 50 ปี 

กำรศึกษำ ปริญญำโท-บริหำร-สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ปริญญำตรี-วศิวกรรมศำสตร์บณัฑิต (อุตสำหกำร)-จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร/ ปีที่อบรม DAP.67/2550, AACP.26/2560 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กรรมกำรผูม้อี  ำนำจและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยบญัชีและกำรเงิน-บมจ.มัน่คงเคหะ

กำร (2533-2558)                        
ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

ต ำแหน่งในกิจกำรอื่น                                                        
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

กรรมกำรผูม้อี  ำนำจ-บจก.สำมคัคีซีเมนต์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั /                               
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

กำรเขำ้ประชุมกรรมกำร ปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทั  7 / 7  ครั้ง                                                                                    
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  4 / 4  ครั้ง                                             
 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 2 / 2 ครั้ง                                         
คณะกรรมกำรที่ไม่ใช่ผูบ้ริหำร 1 / 1 ครั้ง 

วนัเดือนปีและจ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร วนัที่ 26 เมษำยน 2559, 3 ปี 
กำรถือหุน้ในบริษทั ณ 31 ธ.ค. 2561 ไม่ม ี
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เอกสำรแนบ 2 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษทัฯก ำหนดคุณสมบตัิของกรรมกำรอิสระ ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัที่ดีในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ดงัน้ี 

 ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.50 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ีให้นับ
รวมถึงหุน้ที่ถืออยูโ่ดยผูเ้กี่ยวขอ้งดว้ย เขม้กวำ่ขอ้ก ำหนดของ กลต. ที่ก ำหนดไวไ้ม่เกิน ร้อยละ 1.0 

 เป็นกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษทั เข้มกว่ำข้อก ำหนดของ กลต. ที่ก ำหนดไวไ้ม่เกิน 5 
บริษทั 

 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือมีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง หรือบริษทัที่ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่เขำ้ไปถือหุ้นทั้งทำงตรง
และทำงออ้ม เกินกวำ่ร้อยละ 5 ของทุนช ำระแลว้ หรือเป็นบุคคลที่มีควำมขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์ หรือ
ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ  
คู่สมรส พีน่อ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดร้ับกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

 ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ในลักษณะที่อำจ
เป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงอิสระ
เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มในดำ้นกำรเงิน และกำรบริหำรงำนในบริษทั บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด  
 เป็นอิสระจำกผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
 สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ทุกรำยใหเ้ท่ำเทียมกนั 
 สำมำรถดูแลไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทักบัผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษทัอื่น

ซ่ึงมีผูบ้ริหำร หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่กลุ่มเดียวกนั 
 สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร เพือ่ตดัสินใจในประเด็นที่ส ำคญัของบริษทั  
 เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ ควำมเช่ียวชำญ ประสบกำรณ์ ตลอดจนภำวะผู ้น ำและวิสัยทัศน์ที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
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เอกสำรแนบ 3 

รายนามและประวตัิกรรมการอสิระ 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำกรณีผูถ้ือหุ้นมีควำมประสงคม์อบหมำยใหก้รรมกำรอิสระเป็นผูร้ับมอบฉนัทะ  

 

 

 

นายอ านวย  ยศสุข 

ประเภทของกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นอิสระ   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                                                
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ส่วนไดเ้สียในวำระที่เสนอ มีส่วนไดเ้สียในวำระที่ 5 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ 82 ปี 
ที่อยู ่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

 

 

 
นายอ าพล รวยฟูพันธ์ 
ประเภทของกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นอิสระ   กรรมกำรตรวจสอบ   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน   กรรมกำรก  ำกบัดูแลกจิกำร 
ส่วนไดเ้สียในวำระที่เสนอ มีส่วนไดเ้สียในวำระที่ 5 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ 50 ปี 
ที่อยู ่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
เขียนท่ี_______________________ 

วนัท่ี________เดือน    เมษำยน       พ.ศ. 2562 
(1)    ขำ้พเจ้ำ_____________________________________สัญชำติ________________________ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี__________ถนน_____________________ต  ำบล / แขวง______________________ 

อ  ำเภอ / เขต_____________________________จังหวดั________________รหัสไปรษณีย_์______ 

      (2)    เป็นผูถ้ือหุ้นของ   บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด ( มหาชน )   ( “บริษัท” )    
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้ งส้ินรวม______________หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั______________เสียง  ดงัน้ี 

                หุ้นสำมญั________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง 
                        หุ้นบุริมสิทธิ______________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั_________________เสียง 

         (3)     ขอมอบฉันทะให ้

                            1.     ช่ือ______________________________อำย_ุ________ปี อย ูบ่้ำนเลขท่ี________ 

                             ถนน________________________ต  ำบล / แขวง_________________________ 

                             อ  ำเภอ / เขต____________________จังหวดั____________รหัสไปรษณีย_์_____หรือ 
                             2.    ช่ือ______________________________อำย_ุ________ปี อย ูบ่้ำนเลขท่ี________ 

                            ถนน________________________ต  ำบล / แขวง_________________________ 

                            อ  ำเภอ / เขต____________________จังหวดั____________รหัสไปรษณีย_์______หรือ 
                            3.     ช่ือ______________________________อำย_ุ________ปี อย ูบ่้ำนเลขท่ี________ 

                            ถนน________________________ต  ำบล / แขวง_________________________ 

                            อ  ำเภอ / เขต____________________จังหวดั____________รหัสไปรษณีย_์________ 

       คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้  เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจ้ำในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี  
2562   ในวนัท่ี  24  เมษำยน  2562   เวลำ  10.00  น.      ณ ห้องบองวีวองท ์ โรงแรมตวนันำ   เลขท่ี 80  ถนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบำงรัก  
กรุงเทพฯ  โทร.02-236-0361  หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอืน่ดว้ย 
(4)      ขำ้พเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจ้ำในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
           วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
                       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไมเ่ห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
           วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 
                      (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                      (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดงัน้ี 

                                                   เห็นดว้ย                          ไมเ่ห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
            วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปี สิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
                       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดงัน้ี 

                                            เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
           วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
                       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดงัน้ี      
                                             การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
                                                   เห็นดว้ย                           ไม่เหน็ดว้ย                              งดออกเสียง 
                                              กำรแตง่ตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
                                      4.1   นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์                    
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เหน็ดว้ย                              งดออกเสียง 
                                     4.2   ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เหน็ดว้ย                              งดออกเสียง 
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                                     4.3   น.ส. ชุติมา ตั้งมตธิรรม 
                                                    เห็นดว้ย                          ไม่เหน็ดว้ย                              งดออกเสียง 
 

            วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 
                              (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                              (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดงัน้ี 
                                                   เห็นดว้ย                          ไมเ่ห็นดว้ย                             งดออกเสียง 
            วาระท่ี 6   พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
                             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                             (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดงัน้ี 

                                                  เห็นดว้ย                          ไม่เหน็ดว้ย                               งดออกเสียง 
            วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
                       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                         ไม่เหน็ดว้ย                               งดออกเสียง 
             วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
                            (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                            (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดงัน้ี 

                                                 เห็นดว้ย                          ไมเ่ห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
(5)   กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไมเ่ป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี   ให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกู    
     ตอ้งและไม่ใชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจ้ำในฐำนะผูถ้ือหุ้น 

(6)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้    หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน      หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร    
       พจิำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง   หรือเพิม่เติมขอ้เท็จจริงประกำรใด 
       ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                  กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แตก่รณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุ   ในหนังสือมอบ  
      ฉันทะให้ถือเสมือนวำ่ขำ้พเจ้ำไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
                                                                                            ลงช่ือ_____________________ผูม้อบฉันทะ 

(                                                                 ) 
                                                                          ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                 (                                                                ) 
              ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                 (                                                                ) 
               ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉันทะ 

หมายเหต ุ                                                                                    (                                                                 ) 
 1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน     
      หุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2.  วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้ งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3.  ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิม่เติมได ้    ในใบประจ ำตอ่แบบหนังสือ 

     มอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ                                          
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถ้อืหุ้นของ  บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด  ( มหาชน ) 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2562  ในวนัท่ี  24  เมษำยน  2562  เวลำ  10.00 น.  ณ  หอ้งบองววีองท์  โรงแรมตวนันำ   เลขท่ี 80  ถนนสุรวงศ ์ แขวง
สุริยวงศ์  เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ  10500  โทร. 0-2236-0361  หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั  เวลำ  และสถำนท่ีอืน่ดว้ย 
                                                                            ___________________________ 

                 
                วาระท่ี_______เร่ือง_______________________________________________________ 

                                      (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                                      (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดงัน้ี 

                                                                   เหน็ดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง   
                วาระท่ี_______เร่ือง_______________________________________________________ 

                                       (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                          (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดงัน้ี 

                         เห็นดว้ย                           ไม่เหน็ดว้ย                                งดออกเสียง 
                วาระท่ี_______เร่ือง_______________________________________________________ 

                          (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                   (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดงัน้ี 

                                              เห็นดว้ย                           ไมเ่ห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
          วาระท่ี_______เร่ือง_______________________________________________________ 

               (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                    (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

                                              เห็นดว้ย                           ไมเ่ห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
                วาระท่ี_______เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ  ( ต่อ ) 

                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________  

                              เหน็ดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 

                              เหน็ดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 

                              เหน็ดว้ย                            ไมเ่ห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 

                              เหน็ดว้ย                            ไมเ่ห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                    ช่ือกรรมกำร________________________________________________________ 
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เงือ่นไข หลกัเกณฑ์ วธีิปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน  
ข้อบังคบับริษัท ในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
เพือ่ใหก้ำรประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้น บริษทั

จึงก ำหนดใหม้ีกำรตรวจสอบเอกสำร หรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ ที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม 
เพือ่ใหผู้ถ้ือหุน้ยดึถือปฏิบติั ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนักำรยืน่แสดงเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู ้ถือ
หุน้ หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมแต่ละรำยตำมที่บริษทัจะพจิำรณำเห็นสมควร 

เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 

(ก) แสดงบตัรประจ ำตวัของผูถ้ือหุน้  
(ข) กรณีมอบฉันทะ ใหผู้ร้ับมอบฉันทะแสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูม้อบ

ฉันทะ และแสดงบตัรประจ ำตวัของผูร้ับมอบฉันทะ หรือหนงัสือเดินทำง กรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นชำว
ต่ำงประเทศ   

1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทำงของผูถ้ือหุน้ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ ใหผู้ร้ับมอบฉันทะแสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อมแนบส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู ้

มอบฉันทะ และแสดงบตัรประจ ำตวัของผูร้ับมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทำง กรณีผู ้รับมอบฉันทะ 
เป็นชำวต่ำงประเทศ 

2. กรณีเป็นนิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และบตัร 
ประจ ำตวัของผูม้ีอ ำนำจที่เขำ้ร่วมประชุม  

(ข) กรณีมอบฉันทะ ใหผู้ร้ับมอบฉันทะแสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อมแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล  
และส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู ้มีอ ำนำจลงนำม และแสดงบัตรประจ ำตัวของผู ้รับมอบฉันทะ หรือ
หนงัสือเดินทำง กรณีผูร้ับมอบฉันทะ เป็นชำวต่ำงประเทศ 

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล และหนงัสือเดินทำงของผูม้ีอ ำนำจที่เขำ้ร่วมประชุม  
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(ข) กรณีมอบฉันทะ ใหผู้ร้ับมอบฉันทะแสดงส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำหนังสือเดินทำง
ของผูม้ีอ ำนำจลงนำม  และแสดงบตัรประจ ำตวัของผูร้ับมอบฉันทะ หรือหนงัสือเดินทำง ของผูร้ับมอบ
ฉันทะ กรณีผูร้ับมอบฉันทะ เป็นชำวต่ำงประเทศ  

บัตรประจ าตัว หมำยถึง บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวสิำหกิจ 

การมอบฉันทะ ส ำเนำเอกสำรตอ้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง และหำกเป็นเอกสำรที่จดัท ำขึ้นในต่ำงประเทศ ควรมีกำรรับรอง
ลำยมือช่ือโดยโนตำรีพบับลิค 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสำรแนบ 4) ตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
ก ำหนด   ซ่ึงผูถ้ือหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะได ้โดยด ำเนินกำรดงัน้ี 

1) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผูถ้ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำร ที่เป็น
อิสระของบริษทัคนใดคนหนึ่ง (เอกสำรแนบ 3) 

2) ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวนัที่ ที่ท ำหนงัสือมอบฉันทะดงักล่ำว เพือ่ใหถู้กตอ้งและ
มีผลผูกพนัตำมกฎหมำย ทั้งน้ี บริษทัจดัอำกรแสตมป์ ไว ้ณ จุดลงทะเบียน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผูร้ับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

3) ส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมเอกสำรประกอบไปทำงไปรษณีย ์ตำมที่อยูข่องบริษทั โดยจ่ำหน้ำซอง
ถึง เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  
ภำยในวนัองัคำรที่ 23 เมษำยน 2562 หรือก่อนเวลำเร่ิมกำรประชุมอยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ
บริษทัไดม้ีเวลำตรวจสอบเอกสำรและใหท้นัเวลำเร่ิมประชุม 

ทั้งน้ี ผูถ้ือหุน้รำยหน่ึงจะถือหุน้ของบริษทัจ ำนวนเท่ำใด ผู ้ถือหุ้นนั้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น โดยมอบ
ฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลำยคนเพือ่แบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้ 

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ใหผู้จ้ดักำรมรดกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งมีเอกสำรค ำส่ังศำลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดักำรมรดก ซ่ึงลงนำมรับรองโดยผูม้ีอ ำนำจ อำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม
มำแสดงเพิม่เติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ใหบ้ิดำ-มำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น
เขำ้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งน ำส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูเ้ยำวม์ำแสดงเพิม่เติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ใหผู้อ้นุบำล หรือผูพ้ทิกัษ ์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสำรค ำส่ังศำลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบำล หรือผูพ้ทิ ักษ์ ซ่ึงลงนำม
รับรองโดยผูม้ีอ ำนำจ อำยไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมำแสดงเพิม่เติมดว้ย 



 

35 
 

เอกสำรแนบ 5 

การลงทะเบียน บริษทัจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 ชัว่โมงหรือตั้งแต่เวลำ 8.00-10.00 น.  

การออกเสียงลงคะแนน 

1. กำรออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผู ้ถือหุ้นนั้น ให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขำด 

  ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมำย และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก ำหนดไวแ้ตกต่ำงจำกกรณีปกติ ก็ให้
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดนั้น โดยประธำนในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นในที่
ประชุมรับทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแต่ละวำระดงักล่ำว 

2. กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู ้มอบ
ฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่ำนั้น 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษในเร่ืองใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธำนในที่
ประชุมอำจจะเชิญใหผู้ถ้ือหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่ครำวก็ได ้

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การจัดประชุมและองค์ประชุม 

ข้อ 33.   คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถ้ือหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

กำรประชุมผูถ้ือหุน้ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแลว้ ใหเ้รียกวำ่กำรประชุมวสิำมัญ คณะกรรมกำรจะเรียก
ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู ้ถือหุ้นรวมกันนับ
จ ำนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 5 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือผู ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 25 คน 
ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 10 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด ไดเ้ขำ้ช่ือกันท ำหนังสือ
โดยระบุเหตุผลและวตัถุประสงค์ในกำรที่ขอใหเ้รียกประชุมไวโ้ดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมกำรเรียก
ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญั ในกรณีที่ผู ้ถือหุน้ร้องขอ คณะกรรมกำรตอ้งจดัประชุมภำยใน 1 
เดือนนบัแต่วนัที่ไดร้ับหนงัสือจำกผูถ้ือหุน้ 

ในกำรเรียกประชุมผู ้ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วนั เวลำ 
ระเบียบวำระกำรประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุว่ำ 
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพือ่ทรำบ เพือ่อนุมติั หรือเพือ่พจิำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ือง
ดงักล่ำว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือมอบใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนผูถ้อื
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หุน้โดยตรงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั 

สถำนที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมผูถ้ือหุน้นั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งที่อนัเป็นที่ตั้งของส ำนกังำนใหญ่ หรือส ำนักงำน
สำขำ หรือจังหวดัใกล้เคียงกับที่ตั้ งของส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำ หรือจังหวดัอื่นตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นวำ่เหมำะสม 

ข้อ 34. ในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจำกผูถ้ือหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 
คน หรือมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจำกผูถ้ือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถ้ือหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ ำนวนผูถ้ือหุน้ซ่ึงมำ
เขำ้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว ้หำกวำ่กำรประชุมผูถ้ือหุน้นั้นไดเ้รียกประชุมเพรำะ
ผูถ้ือหุน้ร้องขอ ใหก้ำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกวำ่กำรประชุมผูถ้ือหุน้นั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุม
เพรำะผูถ้ือหุน้ร้องขอใหค้ณะกรรมกำรนดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู ้ถือหุ้นไม่
นอ้ยกวำ่ 14 วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมครั้งหลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองค์ประชุม 

ข้อ 36.  ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นที่ประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำ
ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซ่ึงมำประชุมเลือกผู ้ถือหุ้น
คนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

ในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ ผู ้ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุม และออกเสียงแทนตนในกำรประชุมก็ได ้
หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่และลำยมือช่ือของผู ้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตำมแบบที่นำยทะเบียน
ก ำหนด 

หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธำนกรรมกำร หรือผูท้ี่ประธำนก ำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขำ้
ประชุม 

ข้อ 35. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่ งหุ้นมี เ สียงหนึ่ งเสียง และมติของที่ ประชุมผู ้ถือหุ้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขำด 
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2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมด หรือ

บำงส่วนที่ส ำคญั  กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษทั  กำรรวม
กิจกำรกบับุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

(ง) กำรแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) กำรเพิม่หรือลดทุนของบริษทั หรือกำรออกหุน้กู ้
(ฉ) กำรควบหรือเลิกบริษทั 

3. การเลือกต้ังกรรมการ 

ข้อ 16. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อเสียงหนึ่ง 
(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพยีงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้ับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน  

กรรมกำรที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดร้ับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัด
ลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมี หรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนั้น  ใหป้ระธำน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

ข้อ 17. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครั้ง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใช้วิธีจับ
สลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคนที่อยูใ่นต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้

ข้อ 21. ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย  
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง และ
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่ถือ โดยผูถ้ือหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกำรประชุมนั้น 
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