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วนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 
 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึง
ประชุมในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวนันา โดยมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งส้ิน 42 ราย รวมจ านวนหุ้น 250,287,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.67 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ อน่ึง ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุมเพ่ิมอีก 6 
ราย รวมทั้งส้ิน 48 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมด  250,299,123 หุน้ คิดเป็น ร้อยละ 65.67 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยท่ีประชุมฯมีมติสรุป ไดด้งัน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

วาระน้ีผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย    
มีคะแนนเสียง เป็นดงัน้ี  

เห็นดว้ย 250,299,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายงานประจ าปี  และรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ในรอบปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมติังบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

วาระน้ีผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย    
มีคะแนนเสียง เป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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4. อนุมติัจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

- บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล แทนการจ่ายปันผลประจ าปีเน่ืองจากลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้นจาก
การเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดจ่้ายจากก าไร
สุทธิของบริษทั ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ตามงบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ ให้แก่ผูถื้อหุ้นจ านวน 381,145,725 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท 
คิดเป็นเงิน 22,868,743.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.78 ของก าไรสุทธิ โดยจ่ายจากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลร้อยละ 20 ซ่ึงอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 และไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
แลว้ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

- อตัราการจ่ายปันผล ในปี 2562 ร้อยละ 65.78 ลดลง ร้อยละ 16.33 เม่ือเทียบกบัอตัราการจ่ายปันผล ในปี 2561 ท่ี
จ่าย ร้อยละ 82.11 และสูงกวา่นโยบายการจ่ายปันผลท่ีก าหนดไว ้ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ 

- เงินปันผล ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 10 
- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 

2563 

วาระน้ีผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีคะแนนเสียง เป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

5. อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงมีจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่     
1) นายประยรู พลพิพฒันพงศ์-กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ 2) นายอ านวย ยศสุข-กรรมการท่ีเป็นอิสระ โดยเป็นการ
แต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯและกรรมการอิสระ ตามล าดบั 

วาระน้ีผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้
ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1) นายประยรู พลพิพฒันพงศ ์  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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2)  นายอ านวย ยศสุข   กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

เห็นดว้ย 250,247,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นดว้ย       1,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
งดออกเสียง 50,000 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

คณะกรรมการบริษทัฯ จะประกอบดว้ย  

 ช่ือ-ช่ือสกลุ  ต าแหน่ง 
 1. นายประยรู  พลพิพฒันพงศ ์  ประธานกรรมการบริษทั 
 2. นายประภาส  พลพิพฒันพงศ ์  ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์  กรรมการผูจ้ดัการ 
 4. นายหลาน,  มู่ - ชิว  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 5. นายอ านวย  ยศสุข  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
 6. นายอ าพล  รวยฟพูนัธ์  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
 7. ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสายชล  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
 8. น.ส. ชุติมา  ตั้งมติธรรม  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

6. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563  ดงัน้ี 

- อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 8 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็นเงินรวม 3,200,000.- บาท 
- อนุมติัค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ  40,000.- บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 

ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินรวม 960,000.- บาทต่อปี 

วาระน้ีผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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7. อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

             ช่ือ-ช่ือสกลุ ใบอนุญาต เลขท่ี ส านกังาน 
1. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ 0218 เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ 
2. น.ส.นงราม  เลาหอารีดิลก 4334 เอเอสที มาสเตอร์  
3. นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ 7633 เอเอสที มาสเตอร์  
4. น.ส.ชมาภรณ์  รอดลอยทุกข ์ 9211 เอเอสที มาสเตอร์ 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัฯ และก าหนดสินจา้ง รวมเป็นเงิน 
900,000.- บาท 

วาระน้ีผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีคะแนนเสียง เป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

                                                    
8. อนุมติัการแกไ้ข เพ่ิมเติม ขอ้บงัคบับริษทั 

เป็นการแกไ้ข เพ่ิมเติม ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 27 และขอ้ 33 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ขอ้ความเดิม ขอ้ความท่ีแกไ้ข 
ขอ้ 27 
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในท่ีประชุมจะ
ก าหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และให้
การประชุมมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุม
คณะกรรมการตามวิธีการท่ีบัญญัติไวใ้นกฎหมาย และ
เป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1) ภายใต้ก าหนดในเร่ืององค์ประชุมของการประชุม
คณะกรรมการในขอ้ 25 (1) ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม
อย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมอยู่ในท่ีประชุมแห่ง
เดียวกัน ณ สถานท่ีก าหนดภายใต้ของข้อความในข้อ 32 
และกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดตอ้งอยู่ในประเทศ

ขอ้ 27 
การประชุมคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการเป็นผูมี้อ  านาจสัง่ให้มีการเรียก
ประชุม ซ่ึงสามารถด าเนินการประชุม
ผ่าน ส่ือ อิ เล็กทรอนิกส์ได้ ทั้ ง น้ี ให้
ด า เ นินการตามหลัก เกณฑ์ วิ ธีกา ร 
เง่ือนไข และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ ง
มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
และมาตรฐานการักษาความมั่นคง
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ไทยขณะมีการประชุม 
(2) ภายใตก้ าหนดความในเร่ืองค าบอกกล่าวเรียกประชุม
คณะกรรมการในขอ้ 26 การส่งค าบอกกล่าวเรียกประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธานของท่ีประชุมนั้ นต้อง
จัด เ ก็บส าเนาค าบอกกล่าวเ รียกประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูป
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้
(3) การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารก าหนด ตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 
(4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 25 (3) 
ในการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ ประธานท่ี
ประชุมจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
(ก) ให้กรรมการแต่ละคนแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม 
(ข) จดัท ารายงานการประชุมเป็นหนงัสือ และ 
(ค) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้ งเสียงและภาพ แล้วแต่
กรณี ของกรรมการทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุมใน
รูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการบนัทึกเสียงหรือ
การบนัทึกเสียงและภาพ แลว้แต่กรณีนั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
รายงานการประชุม 

ปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบ
ควบคุมการประชุม  ตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมาย และให้รวมถึง  ประกาศ 
ขอ้ก าหนด กฏเกณฑ ์ระเบียบ ค าสั่งใดๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั
หรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต
ดว้ย 
การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็น
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะ
ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้ งน้ี หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 

ขอ้ 33 
การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 
(1) การประชุมสามญัประจ าปี ให้มีปีละคร้ังภายใน 4 เดือน 
นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
(2) การประชุมวสิามญั การเรียกประชุมอาจกระท าไดโ้ดย 

 (ก)   คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
เม่ือใดก็ได ้ตามท่ีเห็นสมควร หรือ 

(ข)    ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

ขอ้ 33 
การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มี 2 ชนิด 
(1) การประชุมสามญัประจ าปี ให้มีปีละ
คร้ังภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
(2) การประชุมคราวอ่ืนนอกจาก (1) ให้
เรียกวา่การประชุมวสิามญั 
การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัสามารถ
ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ส่ื อ
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ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย และคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจาก
ผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 33(ข) วรรคแรก ผูถื้อหุ้นทั้งหลาย
ซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆรวมกันได้จ านวนหุ้น
ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายใน 45 วนั นบั
แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 33(ข) วรรคแรก ใน
กรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ี
เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุม เพราะผู ้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง คร้ังใด 
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถื้อหุ้นตามขอ้ 33(ข) วรรคสอง 
ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 

อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้ งน้ีให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผ่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  รวมทั้งมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ
มาตรฐานการักษาความมัน่คงปลอดภยั
ดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการ
ประชุม  ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย  
และให้รวมถึง ประกาศ ข้อก าหนด 
กฏเกณฑ ์ระเบียบ ค าสั่งใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ในปัจจุบันหรือท่ีจะมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคตดว้ย 
การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวใดเป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง
หนั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เ อ กส า ร
ประกอบการประชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ทั้ งน้ี หลักเกณฑ ์
และวิธีการเก่ียวกับการส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 การเรียกประชุมวิสามญั อาจกระท าได้
โดย 
(ก)  คณะกรรมการจะเ รียกประชุม
วิสามัญผู ้ถือ หุ้น เ ม่ือใด ก็ได้  ต าม ท่ี
เห็นสมควร หรือ 
(ข) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เ ข้ า ช่ื อ กั น ท า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้ง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

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

 

[พิมพค์ ำอำ้งอิงจำกเอกสำร หรอืบทสรุปของจดุที่นำ่สนใจ คณุสำมำรถจดั
ต ำแหนง่กลอ่งขอ้ควำมไดท้กุทีใ่นเอกสำร ใหใ้ชแ้ท็บ 'เครือ่งมอืกลอ่งขอ้ควำม' 
เพื่อเปลีย่นแปลงกำรจดัรูปแบบของกลอ่งขอ้ควำมของค ำอำ้งอิงทีด่งึมำ

0107537000513 

ขอ้ความเดิม ขอ้ความท่ีแกไ้ข 
ประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย และคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการ
ประชุมผู ้ถือหุ้นภายใน 45 วนั นับแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ไม่จดัให้มี
การประชุมภายในก าหนดระยะเวลา
ตามข้อ  33(ข )  วรรคแรก  ผู ้ ถื อ หุ้น
ทั้ งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกันหรือผูถื้อหุ้นคน
อ่ืนๆรวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบั
ไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายใน 45 
วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม
ขอ้ 33(ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นน้ี ให้
ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ้ น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั
ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจดัให้มีการประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อ
หุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม เพราะผูถื้อ
หุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง คร้ังใด 
จ านวนผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 34 ผูถื้อหุ้นตามขอ้ 33(ข) วรรคสอง 
ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ี
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ัง
นั้นใหแ้ก่บริษทั 

วาระน้ีผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,299,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

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

 

[พิมพค์ ำอำ้งอิงจำกเอกสำร หรอืบทสรุปของจดุที่นำ่สนใจ คณุสำมำรถจดั
ต ำแหนง่กลอ่งขอ้ควำมไดท้กุทีใ่นเอกสำร ใหใ้ชแ้ท็บ 'เครือ่งมอืกลอ่งขอ้ควำม' 
เพื่อเปลีย่นแปลงกำรจดัรูปแบบของกลอ่งขอ้ควำมของค ำอำ้งอิงทีด่งึมำ

0107537000513 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายองักรู  พลพิพฒันพงศ)์ 
       กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 


