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เมษายน
[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดวัทีน่นที่ำ่ 9สนใจ
คุณ2563
สำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ที่ในเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครื่องมือกล่องข้อควำม'
การเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 และการอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพื่อเปลี
ดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงที่ดงึ มำ
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลั
กทรั่ยพนแปลงกำรจั
ย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท เชียงใหม่โฟรเซ่ นฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องตันจง พาการ์
บอลรู ม โรงแรมอมารา เลขที่ 180/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่สาคัญตามรายละเอียดใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นไปแล้วนั้น
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ ระบาดในวงกว้างและยกระดับ
ความรุ นแรงมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้ขอความร่ วมมือภาคเอกชนงดการจัดกิจกรรมที่มี ลกั ษณะเป็ นการรวมกัน
ของคนหมู่มาก เพื่อลดการแพร่ ระบาดของโรค ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคานึงถึง
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบ แล้ว จึงมีมติอนุมตั ิดงั นี้
1.

อนุมตั ิให้เลื่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาหนด โดยยกเลิกวันกาหนดรายชื่ อผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วม
ประชุม ที่กาหนดไว้เดิมวันที่ 18 มีนาคม 2563 รวมถึงยกเลิกกาหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2563 ที่ได้กาหนดไว้เดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณากาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม และวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมประชุม ขึ้นใหม่โดยเร็วเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
และมีความเหมาะสมแล้ว และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดาเนินงานของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ

2.

อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ปรากฏในงบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2562 สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น จานวน 381,145,725
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็ นเงิน 22,868,743.50 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.78 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษทั กาหนดไว้ โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะ
ผูถ้ ือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ื อหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็ น
วัน เดิ ม ที่ ไ ด้แ จ้งต่ อ ผู ้ถื อ หุ้ น ไว้แ ล้ว ทั้ง นี้ บริ ษัท ก าหนดจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่ างกาลดังกล่ าวในวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2563
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุ้นประจาปี 2563 พิจารณาอนุ มตั ิ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ออกไปโดยไม่มีกาหนด

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
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