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28 เมษายน
2564 ด
[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดวัทีน่นทีำ่ ่ สนใจ
คุณสำมำรถจั
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
แจ้งมติที่ประชุมสามัญเพืผู่อถ้ เปลี
ือหุน้ ย่ นแปลงกำรจั
ประจาปี 2564ดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ซึ่ ง
ประชุ ม ในวัน ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยจะจัด การประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น ผ่านสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) เพี ย ง
รู ปแบบเดี ยวเท่านั้น โดยมีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้ น 35 ราย รวมจานวนหุ ้น
250,784,556 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 65.80 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยที่ประชุมฯมีมติสรุ ป ได้
ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
วาระนี้ ผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดย
มีคะแนนเสี ยง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,784,556
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับผลการดาเนิ นงาน
ในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ
3. อนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
วาระนี้ ผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดย
มีคะแนนเสี ยง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,784,556
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-
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4. อนุ มตั ิการงดจัดสรรกาไรเป็[พินทุ
ผลสคุาหรั
บผลการดดาเนิ นงานประจาปี
มพ์นคสำอ้ารองตามกฎหมายและการงดการจ่
ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุายเงิ
ดทีน่นปัำ่ นสนใจ
ณสำมำรถจั
2563
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
วาระนี้ ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสี ยง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,784,556
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

5. อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ซึ่ งมีจานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2) นายหลาน มู่ ชิว-กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ 3) นายอาพล รวยฟูพนั ธ์-กรรมการที่เป็ น
อิสระ โดยเป็ นการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯและกรรมการอิสระ ตามลาดับ
วาระนี้ ผา่ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยได้
ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1) นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,784,556
-

2) นายหลาน มู่ ชิว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
250,784,556
-

3) นายอาพล รวยฟูพนั ธ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

กรรมการที่เป็ นอิสระ
250,782,741
1,815
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9993
0.0007
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[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะประกอบด้วย
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
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 และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2564 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

วาระนี้ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสี ยง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,784,556
-

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
2564ปดัของจุ
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.สุนนั ทา คาสุข
8207
เอเอสที มาสเตอร์
3. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
9211
เอเอสที มาสเตอร์
โดยกาหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษทั ฯ และกาหนดสิ นจ้าง รวมเป็ นเงิน
900,000.- บาท
วาระนี้ ผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสี ยง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

250,784,556
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

8. อนุมตั ิเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

