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4 สิ งหาคม
2563 ด
[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดวัทีน่นทีำ่ ่ สนใจ
คุณสำมำรถจั
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
แจ้งมติที่ประชุมสามัญเพืผู่อถ้ เปลี
ือหุน้ ย่ นแปลงกำรจั
ประจาปี 2563ดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ซึ่ ง
ประชุมในวันที่ 4 สิ งหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรี สุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา โดยมีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุม
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้ น 42 ราย รวมจานวนหุ ้น 250,287,421 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 65.67 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ อนึ่ง ในระหว่างการประชุมมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุมเพิ่มอีก 6
ราย รวมทั้งสิ้น 48 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งหมด 250,299,123 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 65.67 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยที่ประชุมฯมีมติสรุ ป ได้ดงั นี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
วาระนี้ ผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดย
มีคะแนนเสี ยง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,299,121
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับผลการดาเนิ นงาน
ในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ
3. อนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
วาระนี้ ผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดย
มีคะแนนเสี ยง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,299,123
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-
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4. อนุมตั ิจดั สรรกาไรประจาปี[พิ2562
ายเงิหรืนอปับทสรุ
นผลระหว่
างกาล
มพ์คและรั
ำอ้ำงอิบงทราบการจ่
จำกเอกสำร
ปของจุ
ดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
-

-

ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล แทนการจ่ายปั นผลประจาปี เนื่ องจากลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุ ้นจาก
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
การเลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 เนื่ องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ได้จ่ายจากกาไร
สุทธิของบริ ษทั สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับ
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจานวน 381,145,725 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท
คิดเป็ นเงิน 22,868,743.50 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.78 ของกาไรสุ ทธิ โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสี ยภาษีเงินได้นิติ
บุคคลร้อยละ 20 ซึ่งอนุมตั ิโดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 และได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก
อัตราการจ่ายปั นผล ในปี 2562 ร้อยละ 65.78 ลดลง ร้อยละ 16.33 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปั นผล ในปี 2561 ที่
จ่าย ร้อยละ 82.11 และสูงกว่านโยบายการจ่ายปั นผลที่กาหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
เงินปั นผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม
2563

วาระนี้ผา่ นมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสี ยง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,299,123
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

5. อนุ มตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ซึ่ งมีจานวน 2 ท่าน ได้แก่
1) นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์-กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ 2) นายอานวย ยศสุ ข-กรรมการที่เป็ นอิสระ โดยเป็ นการ
แต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯและกรรมการอิสระ ตามลาดับ
วาระนี้ผา่ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยได้
ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1) นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,299,123
-

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-
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2) นายอานวย[พิยศสุ
นอิสดระที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
มพ์ขคำอ้ำงอิงจำกเอกสำรกรรมการที
หรือบทสรุป่เป็ของจุ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
250,247,308
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.9993
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
1,815
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0007
50,000
เสี ยง
เสี ยง

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะประกอบด้วย
ชื่อ-ชื่อสกุล
1. นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์
2. นายประภาส พลพิพฒั นพงศ์
3. นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์
4. นายหลาน, มู่ - ชิว
5. นายอานวย ยศสุข
6. นายอาพล รวยฟูพนั ธ์
7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระ

6. อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ดังนี้
-

อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 8 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็ นเงินรวม 3,200,000.- บาท
อนุมตั ิค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาทต่อเดื อน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2
ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาทต่อเดือน คิดเป็ นเงินรวม 960,000.- บาทต่อปี

วาระนี้ผา่ นมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,299,123
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-
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7. อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และก
ญชี ประจ
2563ปดัของจุ
งนี้ ดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
[พิมพ์าหนดค่
คำอ้ำงอิาสอบบั
งจำกเอกสำร
หรืาปีอบทสรุ
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
ชื่อ-ชื่อสกุล
ใบอนุญาต เลขที่ สานักงาน
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
0218
เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรื อ
2. น.ส.นงราม เลาหอารี ดิลก
4334
เอเอสที มาสเตอร์
3. นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์
7633
เอเอสที มาสเตอร์
4. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
9211
เอเอสที มาสเตอร์
โดยกาหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษทั ฯ และกาหนดสิ นจ้าง รวมเป็ นเงิน
900,000.- บาท
วาระนี้ผา่ นมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสี ยง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,299,123
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

8. อนุมตั ิการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริ ษทั
เป็ นการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 27 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ข้อความเดิม

ข้อความที่แก้ไข

ข้อ 27
ในการประชุ ม คณะกรรมการ ประธานในที่ ป ระชุ ม จะ
กาหนดให้จดั การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ และให้
การประชุ ม มี ผ ลทางกฎหมายเช่ น เดี ย วกับ การประชุ ม
คณะกรรมการตามวิ ธี ก ารที่ บัญ ญัติ ไ ว้ใ นกฎหมาย และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ภายใต้ก าหนดในเรื่ ององค์ ป ระชุ ม ของการประชุ ม
คณะกรรมการในข้อ 25 (1) ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม
อย่ า งน้ อ ย 1 ใน 3 ขององค์ป ระชุ ม อยู่ใ นที่ ป ระชุ ม แห่ ง
เดี ย วกัน ณ สถานที่ ก าหนดภายใต้ข องข้อ ความในข้อ 32
และกรรมการที่ เข้าร่ วมประชุ มทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศ

ข้อ 27
การประชุ ม คณะกรรมการ ประธาน
กรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจสัง่ ให้มีการเรี ยก
ประชุ ม ซึ่ งสามารถดาเนิ นการประชุ ม
ผ่ า นสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ไ ด้ ทั้ งนี้ ให้
ด าเนิ นการตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี กา ร
เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ รวมทั้ง
มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
และมาตรฐานการั ก ษาความมั่ น คง
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ข้องความเดิ
ม หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจั
ข้อความทีด่แก้ไข
[พิมพ์คำอ้ำงอิ
จำกเอกสำร
ไทยขณะมีกตารประชุ
ม องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บปลอดภั
า นสารสนเทศของระบบ
ำแหน่งกล่
'เครือ่ งมืยอด้กล่
องข้อควำม'
(2) ภายใต้กเพืาหนดความในเรื
่ องคดาบอกกล่
าวเรี ยอกประชุ
ม ควบคุำอ้มำการประชุ
ม ตามที่กาหนดไว้ใน
่อเปลีย่ นแปลงกำรจั
รูปแบบของกล่
งข้อควำมของค
งอิงทีด่ งึ มำ
คณะกรรมการในข้อ 26 การส่ งค าบอกกล่าวเรี ยกประชุ ม กฎหมาย และให้ ร วมถึ ง ประกาศ
และเอกสารประกอบการประชุ ม จะส่ ง โดยจดหมาย ข้อกาหนด กฏเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่งใดๆ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ และประธานของที่ ป ระชุ ม นั้น ต้อ ง ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั
จั ด เก็ บ ส าเนาค าบอกกล่ า วเรี ยกประชุ ม และเอกสาร หรื อที่ จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ประกอบการประชุ มไว้เป็ นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรู ป ด้วย
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็ น
(3) การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต้อ งเป็ นไปตาม การประชุ มผ่า นสื่ อ อิ เล็กทรอนิ ก ส์ จะ
มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่าน ส่ ง หนั ง สื อนั ด ประชุ ม และเอกสาร
สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ ประกอบการประชุ ม โดยจดหมาย
การสื่ อสารกาหนด ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ หลัก เกณฑ์
(4) สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนของกรรมการให้เป็ นไปตามที่ และวิธี การเกี่ ยวกับการส่ งหนังสื อนัด
กาหนดไว้ในข้อ 25 (3)
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ให้
ในการจัด การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ ประธานที่ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ประชุมจะต้องดาเนินการดังนี้
(ก) ให้กรรมการแต่ละคนแสดงตนเพื่อร่ วมประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่ วมการประชุม
(ข) จัดทารายงานการประชุมเป็ นหนังสื อ และ
(ค) จัดให้มีก ารบันทึ กเสี ย งหรื อทั้งเสี ยงและภาพ แล้วแต่
กรณี ของกรรมการทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมใน
รู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ และให้ถือ ว่าการบันทึ กเสี ยงหรื อ
การบันทึกเสี ยงและภาพ แล้วแต่กรณี น้ นั เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
รายงานการประชุม
ข้อ 33
ข้อ 33
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มี 2 ชนิด
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มี 2 ชนิด
(1) การประชุมสามัญประจาปี ให้มีปีละครั้งภายใน 4 เดือน (1) การประชุมสามัญประจาปี ให้มีปีละ
นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของ
(2) การประชุมวิสามัญ การเรี ยกประชุมอาจกระทาได้โดย รอบปี บัญชีของบริ ษทั
(ก) คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น (2) การประชุมคราวอื่นนอกจาก (1) ให้
เมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรื อ
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกัน การประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สามารถ
ได้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนหุ ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ
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ข้องความเดิ
ม หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจั
ข้อความทีด่แก้ไข
[พิมพ์คำอ้ำงอิ
จำกเอกสำร
ทั้งหมด จะเข้
าชื่ อกังนกล่ทอาหนั
สื อขอให้
เ ล็ กอ่ ทรอนิ
ไ ด้อควำม'
ทั้ง นี้ ให้ด าเนิ น การ
ตำแหน่
งข้องควำมได้
ทกุ คทีณะกรรมการเรี
ใ่ นเอกสำร ให้ใยช้กแท็บอิ'เครื
งมือกล่กอส์งข้
ประชุมผูถ้ ือเพืหุ่อ้นเปลี
เป็ นการประชุ
มวิดสรูามัปแบบของกล่
ญเมื่อใดก็ได้องข้
แต่อตควำมของค
อ้ ง ตามหลั
วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และ
ย่ นแปลงกำรจั
ำอ้ำกงอิเกณฑ์
งทีด่ งึ มำ
ระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจน กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน
ในหนังสื อดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจาก รั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของการ
ผูถ้ ือหุน้
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
ในกรณี ที่คณะกรรมการ ไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน มาตรฐานการักษาความมัน่ คงปลอดภัย
กาหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลาย ด้านสารสนเทศของระบบควบคุ มการ
ซึ่ ง เข้า ชื่ อ กัน หรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้น คนอื่ น ๆรวมกัน ได้จ านวนหุ ้ น ประชุ ม ตามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมาย
ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับ และให้ ร วมถึ ง ประกาศ ข้อ ก าหนด
แต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ใน กฏเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่งใดๆที่เกี่ยวข้อง
กรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมการ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ในปั จจุบันหรื อที่ จะมี
เรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่ การแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตาม การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น คราวใดเป็ นการ
สมควร
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะส่ ง
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นการเรี ยก ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ประชุ ม เพราะผู ้ถื อ หุ ้ น ตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ครั้ งใด ประกอบการประชุ ม โดยจดหมาย
จานวนผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ หลัก เกณฑ์
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 34 ผูถ้ ือหุ ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง และวิธีก ารเกี่ ย วกับ การส่ ง หนัง สื อ นัด
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มี ประชุ มโดยจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ให้
การประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
การเรี ยกประชุมวิสามัญ อาจกระทาได้
โดย
(ก) คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ ม
วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ ตามที่
เห็นสมควร หรื อ
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะ
เ ข้ า ชื่ อ กั น ท า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
การประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยก

บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ ำ ถนนสุ รวงค์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก 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

ข้องความเดิ
ม หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจั
ข้อความทีด่แก้ไข
[พิมพ์คำอ้ำงอิ
จำกเอกสำร
ห้ชอดั งข้เจนในหนั
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บประชุ
'เครือ่ มงมืไว้อใกล่
อควำม' งสื อดังกล่าว
ด้วย ำอ้
และคณะกรรมการต้
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของค
ำงอิงทีด่ งึ มำ องจัดให้มีการ
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ภายใน 45 วัน นับ แต่
วันที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการ ไม่จดั ให้มี
การประชุ ม ภายในก าหนดระยะเวลา
ตามข้ อ 33(ข) วรรคแรก ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ทั้งหลายซึ่ งเข้า ชื่ อกันหรื อ ผูถ้ ื อหุ ้นคน
อื่นๆรวมกันได้จานวนหุ ้นตามที่ บงั คับ
ไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45
วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตาม
ข้อ 33(ข) วรรคแรก ในกรณี เช่นนี้ ให้
ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นที่ เ ป็ นการเรี ยกประชุ ม เพราะผูถ้ ื อ
หุ ้ น ตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ครั้ งใด
จ านวนผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งมาร่ ว มประชุ ม ไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 34 ผูถ้ ือหุ ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุ มในครั้ ง
นั้นให้แก่บริ ษทั
วาระนี้ผา่ นมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,299,123
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-
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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

[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

