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[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้วัแนท็บที่ 'เครื
องข้อควำม'
2 ตุลอ่ งมื
าคมอกล่
2563
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ

เรื่ อง
เรี ยน

เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม
และรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ โดยมุ่งหวังให้ผถู ้ ือ
หุน้ ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้
ได้มีส่วนร่ วมโดยการเสนอเรื่ องที่ เห็นว่าสาคัญ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ของ
บริ ษทั ฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะได้พิจารณา
กลัน่ กรอง และเตรี ยมความพร้อมเพื่อนาวาระที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอมานั้นกาหนดเป็ นวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ต่อไป
ข้อกาหนดในการเสนอของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
1. มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน
2. ต้องมีรายละเอียดของข้อมูลที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
2.1 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผูถ้ ือหุน้
2.2 จานวนหุน้ ที่ถือครอง
2.3 วัตถุประสงค์ของการเสนอ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา
2.4 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอ เช่น ข้อเท็จจริ ง เหตุผล และประเด็นพิจารณา
3. เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
3.1 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ น้ มิได้แสดงถึง
เหตุผลควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
3.2 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการ
3.3 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่
กากับดู แลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ มติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
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3.4 เรื่ องที่ ไม่ก่อให้[พิ
เกิมดพ์ประโยชน์
หรื อเรื่ องทีหรื
่ อาจก่
อให้ปเกิของจุ
ดความเสี
ยหายอย่
งมีนยั สาคัดญต่อผูถ้ ือหุ ้น
คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร
อบทสรุ
ดที่นำ่ สนใจ
คุณาสำมำรถจั
โดยรวม
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
่อเปลี
ย่ นแปลงกำรจั
ดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
3.5 เรื่ องที่บริ ษทั ได้เพื
ดาเนิ
นการแล้
ว
3.6 เรื่ องที่ เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรื อเรื่ องที่อาจก่อให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริ ษทั
3.7 เรื่ องที่ผูถ้ ือหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับ
มติสนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ งยัง
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
4. บริ ษ ัทฯได้นาเสนอรายละเอี ย ด หลัก เกณฑ์ วิธี ปฎิ บัติ และแบบฟอร์ ม ไว้บ นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท
www.cmfrozen.com หมวด นักลงทุนสั มพันธ์ ข้อ 7.4.2-7.4.5
5. ผูถ้ ือหุ น้ ต้องเสนอเรื่ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับการเสนอ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ประจาปี 2564 ได้
ตั้งแต่บดั นี้ จึงถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2563 โดยส่ งไปที่

เลขานุการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน)
149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุ รวงศ์
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
และเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก ผูถ้ ือหุ น้ สามารถแจ้งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการ ได้ทาง E-mail
Address : cg@cmfrozen.com หรื อ แฟ๊ กซ์ 02-238-4090
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อ
(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจ

