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[พิมพค์ ำอำ้งอิงจำกเอกสำร หรอืบทสรุปของจดุที่นำ่สนใจ คุณสำมำรถจดั
ต ำแหนง่กลอ่งขอ้ควำมไดท้กุทีใ่นเอกสำร ใหใ้ชแ้ท็บ 'เครือ่งมอืกลอ่งขอ้ควำม' 
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วนัท่ี 28 เมษายน 2564 
 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึง
ประชุมในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียง
รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งส้ิน 35 ราย รวมจ านวนหุ้น 
250,784,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.80 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยท่ีประชุมฯมีมติสรุป ได้
ดงัน้ี 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

วาระน้ีผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย    
มีคะแนนเสียง เป็นดงัน้ี  

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 
2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานประจ าปี  และรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ในรอบปี 2563 ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมติังบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

วาระน้ีผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย    
มีคะแนนเสียง เป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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[พิมพค์ ำอำ้งอิงจำกเอกสำร หรอืบทสรุปของจดุที่นำ่สนใจ คุณสำมำรถจดั
ต ำแหนง่กลอ่งขอ้ควำมไดท้กุทีใ่นเอกสำร ใหใ้ชแ้ท็บ 'เครือ่งมอืกลอ่งขอ้ควำม' 
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4. อนุมติัการงดจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 

วาระน้ีผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีคะแนนเสียง เป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

5. อนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ซ่ึงมีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่     1) นายองักูร พลพิพฒันพงศ์-
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  2) นายหลาน มู่ ชิว-กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ 3) นายอ าพล รวยฟพูนัธ์-กรรมการท่ีเป็น
อิสระ โดยเป็นการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯและกรรมการอิสระ ตามล าดบั 

วาระน้ีผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้
ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1) นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

2)  นายหลาน มู่ ชิว   กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

3) นายอ าพล รวยฟพูนัธ์  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

เห็นดว้ย 250,782,741 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นดว้ย       1,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
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 คุณสำมำรถจดั
ต ำแหนง่กลอ่งขอ้ควำมไดท้กุทีใ่นเอกสำร ใหใ้ชแ้ท็บ 'เครือ่งมอืกลอ่งขอ้ควำม' 
เพื่อเปลีย่นแปลงกำรจดัรูปแบบของกลอ่งขอ้ควำมของค ำอำ้งอิงทีด่งึมำ

0107537000513 

 

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 และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564  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 

วาระน้ีผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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7. อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 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.สุนนัทา  ค าสุข 8207 เอเอสที มาสเตอร์ 
3. น.ส.ชมาภรณ์  รอดลอยทุกข ์ 9211 เอเอสที มาสเตอร์  

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

วาระน้ีผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีคะแนนเสียง เป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 250,784,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

                                                    
8. อนุมติัเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายองักรู  พลพิพฒันพงศ)์ 
       กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 


