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วันที่ 22 มิถุนายน 2563
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการได้มีมติที่สาํ คัญเกี่ยวกับวาระที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2563 ดังต่อไปนี้
1. การจ่ายเงินปั นผล
มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ที่ได้จ่ายจากกําไรสุ ทธิ
ของบริ ษทั สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น จํานวน 381,145,725 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท คิด
เป็ นเงิน 22,868,743.50 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.78 ของกําไรสุ ทธิ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่
บริ ษทั กําหนดไว้ โดยเงินปั นผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2563 ซึ่ งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จากการเลื่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่เดิมกําหนดไว้วนั ที่ 29 เมษายน 2563 ออกไป และคณะกรรมการจะไม่เสนอ
จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 อีก
2. การกําหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563 ในวันที่ 4 สิ งหาคม 2563 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุมศรี สุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุ รวงศ์ แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 โดยมีวาระการ
ประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

วาระที่ 2

วาระที่ 3

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบ
การดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั โดยผูส้ อบบัญชีของสานักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้
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แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร ประจําปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาล ที่ได้จ่ายจากกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี
2562 ตามงบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั แล้ว ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 381,145,725 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท คิด
เป็ นเงิน 22,868,743.50 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.78 ของกําไรสุ ทธิ ซึ่ งอนุมตั ิโดยที่
คณะกรรมการเมื่ อ วัน ที่ 9 เมษายน 2563 และได้จ่ า ยให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว เมื่ อวันที่ 8
พฤษภาคม 2563
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอให้ท่ี ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่ าน ให้กลับมาดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1) นายประยูร
พลพิพฒั นพงศ์
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2) นายอํานวย
ยศสุข
กรรมการที่เป็ นอิสระ
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของ
บริ ษทั และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยในปี 2562
นี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งหมด 8 ท่าน (ในกรณี ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย
1) นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์
ประธานกรรมการบริ ษทั
2) นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์
ประธานกรรมการบริ หาร
3) นายอังกูร
พลพิพฒั นพงศ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
4) นายหลาน มู่ ชิว
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
5) ดร. ภูษิต
วงศ์หล่อสายชล
กรรมการที่เป็ นอิสระ
6) นายอํานวย ยศสุข
กรรมการที่เป็ นอิสระ
7) นายอําพล รวยฟูพนั ธ์
กรรมการที่เป็ นอิสระ
8) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม
กรรมการที่เป็ นอิสระ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ชอบกับ ข้อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 สําหรับกรรมการ
8 ท่าน ท่านละ 400,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท
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ต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ชอบกับ ข้อ เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็ นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีบริ ษทั และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563 ดังนี้
1) นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 0218
2) น.ส.นงราม
เลาหอารี ดิลก
ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4334
3) นางพรทิพย์
เลิศทะนงศักดิ์
ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 7633
4) นส.ชมาภรณ์
รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9211
ในนามบริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2563 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นเงิน
900,000 บาท
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริ ษทั
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอต่อ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ พิจารณาแก้ไ ข
เพิ่มเติม ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 27 และ 33 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อความเดิม
ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 27
ข้อ 27
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานใน การประชุ ม คณะกรรมการ ประธาน
ที่ประชุมจะกําหนดให้จดั การประชุมผ่าน กรรมการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสั่งให้มีการเรี ยก
สื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ก็ ไ ด้ และให้ ก าร ประชุ ม ซึ่ ง สามารถดํา เนิ น การประชุ ม
ประชุมมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการ ผ่ า นสื่ ออิ เล็ ก ทร อนิ กส์ ได้ ทั้ งนี้ ใ ห้
ประชุ ม คณะกรรมการตามวิ ธี การที่ ดํ า เนิ นการตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การ
บัญ ญัติ ไ ว้ใ นกฎหมาย และเป็ นไปตาม เงื่ อนไข และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ประชุ ม ผ่านสื่ ออิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ รวมทั้ง
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ภายใต้ก ํา หนดในเรื่ อ งองค์ป ระชุ ม มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของการประชุมคณะกรรมการในข้อ 25 ของการประชุ ม ผ่า นสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(1) ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมอย่าง และมาตรฐานการั ก ษาความมั่ น คง
น้ อ ย 1 ใน 3 ขององค์ ป ระชุ ม อยู่ ใ นที่ ปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศของระบบ
ประชุ มแห่ งเดี ยวกัน ณ สถานที่ กาํ หนด ควบคุมการประชุม ตามที่ กาํ หนดไว้ใน
ภายใต้ ข องข้ อ ความในข้ อ 32 และ กฎหมาย และให้ ร วมถึ ง ประกาศ
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ ข้อกําหนด กฏเกณฑ์ ระเบียบ คําสั่งใดๆ
ในประเทศไทยขณะมีการประชุม
ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ในปั จจุ บัน
(2) ภายใต้ก ําหนดความในเรื่ องคําบอก หรื อที่ จ ะมี การแก้ไ ขเพิ่มเติ มในอนาคต
กล่าวเรี ยกประชุมคณะกรรมการในข้อ 26 ด้วย
การส่ ง คํา บอกกล่ า วเรี ยกประชุ ม และ การประชุ มคณะกรรมการคราวใดเป็ น
เอกสารประกอบการประชุ ม จะส่ งโดย การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ จะส่ ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธาน ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เ อ ก ส า ร
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ของที่ ป ระชุ ม นั้ นต้อ งจัด เก็ บ สํา เนาคํา
บอกกล่ า วเรี ยกประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน โดย
จะจัดเก็บในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
(3) การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัย ของการประชุ มผ่านสื่ อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารกําหนด ตามที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
(4 ) สิ ท ธิ อ อ กเ สี ย งล ง คะ แ นน ข อ ง
กรรมการให้เป็ นไปตามที่ กาํ หนดไว้ใน
ข้อ 25 (3)
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ
อิเล็คทรอนิ กส์ ประธานที่ประชุมจะต้อง
ดําเนินการดังนี้
(ก) ให้ก รรมการแต่ละคนแสดงตนเพื่ อ
ร่ วมประชุ ม ผ่านสื่ ออิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ก่อ น
ร่ วมการประชุม
(ข) จัดทํารายงานการประชุมเป็ นหนังสื อ
และ
(ค) จัดให้มีการบันทึ กเสี ยงหรื อทั้งเสี ยง
และภาพ แล้วแต่กรณี ของกรรมการทุ ก
คนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรู ป
ข้อ มู ล อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และให้ถื อ ว่า การ
บันทึกเสี ยงหรื อการบันทึ กเสี ยงและภาพ
แล้วแต่กรณี น้ นั เป็ นส่วนหนึ่งของรายงาน
การประชุม
ข้อ 33
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มี 2 ชนิด
(1) การประชุมสามัญประจําปี ให้มีปีละ
ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
(2) การประชุมวิสามัญ การเรี ยกประชุม
อาจกระทําได้โดย
(ก) คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อหุ ้ น เมื่ อใดก็ ไ ด้ ตาม ที่

ประกอบการประชุ มโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการส่ งหนังสื อนัดประชุม
โดยจดหมายอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ใ ห้เ ป็ นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด

ข้อ 33
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มี 2 ชนิด
(1) การประชุมสามัญประจําปี ให้มีปีละ
ครั้งภายใน 4 เดื อน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
(2) การประชุมคราวอื่นนอกจาก (1) ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัทสามารถ
ดําเนิ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
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เห็นสมควร หรื อ
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
10 ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด
จ ะ เ ข้ า ชื่ อ กั น ทํ า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้
คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ น
การประชุ ม วิส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ ต ้อ ง
ระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ภายใน 45 วัน นั บ แต่
วันที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มี
การประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตาม
ข้อ 33(ข) วรรคแรก ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ ง
เข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆรวมกันได้
จํา นวนหุ ้ น ตามที่ บัง คับ ไว้น้ ัน จะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั
ครบกํา หนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข)
วรรคแรก ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ค ณะกรรมการเรี ยก
ประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุ มผูถ้ ื อ
หุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผูถ้ ือหุ ้น
ตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ครั้งใด จํานวนผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่ กาํ หนดไว้ในข้อ 34 ผูถ้ ื อ
หุ ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ต้องร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการ
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ในครั้ งนั้ นให้ แ ก่
บริ ษทั

ได้ ทั้ง นี้ ให้ ด ํา เนิ น การตามหลัก เกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
กับ การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รวมทั้ง มาตรฐานการรั กษาความมั่น คง
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และมาตรฐานการั ก ษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
ระบบควบคุมการประชุม ตามที่ กาํ หนด
ไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึ ง ประกาศ
ข้อกําหนด กฏเกณฑ์ ระเบียบ คําสั่งใดๆ
ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ในปั จจุ บัน
หรื อที่ จ ะมี การแก้ไ ขเพิ่มเติ มในอนาคต
ด้วย
การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น คราวใดเป็ นการ
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะส่ ง
ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุ มโดยจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ หลัก เกณฑ์
และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกับ การส่ ง หนัง สื อ นั ด
ประชุ ม โดยจดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
การเรี ยกประชุ มวิสามัญ อาจกระทําได้
โดย
(ก) คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญ
ผู ้ถื อ หุ ้ น เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ ตามที่ เ ห็ น สมควร
หรื อ
(ข) ผูถ้ ื อ หุ ้น คนหนึ่ งหรื อ หลายคนซึ่ ง มี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด จะ
เข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการ
เรี ยกประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและ
เหตุผลในการที่ ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้
ชั ด เจนในหนั ง สื อดั ง กล่ า วด้ ว ย และ
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้
ถื อ หุ ้น ภายใน 45 วัน นับ แต่ ว นั ที่ ไ ด้รั บ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
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ในกรณี ที่คณะกรรมการ ไม่จดั ให้มี
การประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตาม
ข้อ 33(ข) วรรคแรก ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ ง
เข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆรวมกันได้
จํา นวนหุ ้ น ตามที่ บัง คับ ไว้น้ ัน จะเรี ย ก
ประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั
ครบกํา หนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข)
วรรคแรก ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ค ณะกรรมการเรี ย ก
ประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิ ดจากการจัดให้มี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุ มผูถ้ ื อ
หุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผูถ้ ือหุ ้น
ตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ครั้งใด จํานวนผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่ กาํ หนดไว้ในข้อ 34 ผูถ้ ื อ
หุ ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ต้องร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการ
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ในครั้ งนั้ นให้ แ ก่
บริ ษทั
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ ใ ห้มีการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ คนใดคนหนึ่ง หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ี
อํานาจในการพิจารณาและแก้ไขกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ได้ตามความ
จําเป็ นและเหมาะสมภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย
บริ ษทั ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มาโดยตลอด และ
มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย โดยบริ ษทั มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรี ยมการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุ ขอนามัย ตลอดจนดําเนิ นการตามแนวทางและ
คําแนะนําที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรื อสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มี
ลักษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่ งครัด

บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่ า ถนนสุ รวงค์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

0107537000513

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั จําเป็ นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทําให้จาํ นวน
ที่นงั่ ในห้องประชุมมีจาํ นวนจํากัดจึงอาจทําให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้รับความสะดวกมากนัก รวมทั้งไม่สามารถให้คนจํานวน
มากมารวมอยูใ่ นสถานที่ เดี ยวกันเป็ นเวลานานได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของทุกท่านบริ ษทั จําเป็ นต้อง
ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริ ษทั ตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่ท่าน
สามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระล่วงหน้าได้โดยบริ ษทั จะจัดส่ งแบบหนังสื อมอบฉันทะพร้อม
กับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
โดยบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 และระเบียบวาระการประชุม
ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cmfrozen.com กรณี มีขอ้ สอบถาม กรุ ณาติดต่อเลขานุ การ
บริ ษทั ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-634-0061-4 หรื อส่งอีเมลล์ได้ที่ info@cmfrozen.com
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น
(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)

