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เรื่ อง เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และรายชื่อบุคคลเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 2 ตุลาคม 2562

บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผูถ้ ือหุ้น โดยมุ่งหวัง
ให้ผถู้ ือหุ้นได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั ฯ จึงเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุ้นได้มีส่วนร่ วมโดยการเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี ของบริ ษทั ฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพือ่ รับ
การพิจารณาเลือกตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นขึ้น เพือ่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะได้พิจารณากลัน่ กรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อนําวาระที่ผถู้ ือหุ้นเสนอมานั้น
กําหนดเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ของบริ ษทั ฯต่อไป
ข้อกําหนดในการเสนอของผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อย
1. มีสัดส่ วนการถือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริษทั โดยอาจเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน
2. ต้องมีรายละเอียดของข้อมูลที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
2.1 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผูถ้ ือหุ้น
2.2 จํานวนหุ้นที่ถือครอง
2.3 วัตถุประสงค์ของการเสนอ เพือ่ อนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา
2.4 รายละเอียดเกีย่ วกับเรื่ องที่เสนอ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา
3. เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้น ได้แก่
3.1 เรื่ องทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุผลควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
3.2 เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริ ษทั จะดําเนินการ
3.3 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กาํ กับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
3.4 เรื่ องที่ไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ หรื อเรื่ องทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ผูถ้ ือหุ้นโดยรวม
3.5 เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
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3.6

เรื่ องทีเ่ ป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรื อเรื่องที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกีย่ วข้อง กลุม่ ใดกลุ่มหนึ่งของบริษทั
3.7 เรื่ องทีผ่ ถู้ ือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ
ได้รับมติสนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10 ของจํานวนสิ ทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่
ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
4. บริ ษทั ฯได้นาํ เสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิ และแบบฟอร์ม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั

www.cmfrozen.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อ 7.4.2 – 7.4.5

5. ผูถ้ ือหุ้นต้องเสนอเรื่องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับการ
เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ประจําปี
2563 ได้ต้งั แต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยส่ งไปที่
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุ รวงศ์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
และเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก ผูถ้ ือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็ นทางการ ได้ทาง E-mail

address: cg@cmfrozen.com หรื อแฟ๊ กซ์ 02-238-4090

จึงเรี ยนมา เพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อ
(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ

