
เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ วธีิปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน 

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทั

จึงกาํหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบติั ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อ

หุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นสมควร 

เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 

(ก) แสดงบตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้  

(ข) กรณีมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบ

ฉนัทะ และแสดงบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชาว

ต่างประเทศ   

1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผู ้

มอบฉันทะ และแสดงบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง กรณีผูรั้บมอบฉันทะ 

เป็นชาวต่างประเทศ 

2. กรณีเป็นนิตบุิคคล 

2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และบตัร 

ประจาํตวัของผูมี้อาํนาจท่ีเขา้ร่วมประชุม  

(ข) กรณีมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล 

และสําเนาบัตรประจาํตวัของผูมี้อาํนาจลงนาม และแสดงบัตรประจาํตวัของผูรั้บมอบฉันทะ หรือ

หนงัสือเดินทาง กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ เป็นชาวต่างประเทศ 

2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล และหนงัสือเดินทางของผูมี้อาํนาจท่ีเขา้ร่วมประชุม 



(ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดงสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาหนังสือเดินทาง

ของผูมี้อาํนาจลงนาม  และแสดงบตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูรั้บมอบ

ฉนัทะ กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ เป็นชาวต่างประเทศ  

บัตรประจาํตวั หมายถึง บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ 

การมอบฉันทะ สาํเนาเอกสารตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง

ลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 

วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบ 5) ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

กาํหนด ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1) มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ ท่ีเป็น

อิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึง (เอกสารแนบ 4) 

2) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ี ท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและ

มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัจดัอากรแสตมป์ ไว ้ณ จุดลงทะเบียน เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่

ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

3) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบไปทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซอง

ถึง เลขานุการบริษทั 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

ภายในวนัองัคารท่ี 03 สิงหาคม 2563 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของ

บริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงจะถือหุ้นของบริษทัจาํนวนเท่าใด ผูถื้อหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น โดยมอบ

ฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดย

จะตอ้งมีเอกสารคาํสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม

มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น

เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษ์ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลงนาม

รับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 



การลงทะเบียน บริษทัจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงหรือตั้งแต่เวลา 8.00-10.00 น.  

การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้ น ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

• ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงช้ีขาด 

• ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้

ดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้ น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นในท่ี

ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบ

ฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด หา้มมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ี

ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวก็ได ้

ข้อบังคบับริษัทฯ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การจดัประชุมและองค์ประชุม 

ข้อ 33.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั

ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นรวมกนันับ

จาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 

ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด ไดเ้ขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือ

โดยระบุเหตุผลและวตัถุประสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวโ้ดยชดัเจน ขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ร้องขอ คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 1 

เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ 

เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนผูถื้อ



หุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์

ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่ หรือสาํนกังาน

สาขา หรือจังหวดัใกล้เคียงกับท่ีตั้ งของสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา หรือจังหวดัอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

ข้อ 34. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 

คน หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้น

ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็น

องคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกประชุมเพราะ

ผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่

นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 36.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้

ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้น

คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้

หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน

กาํหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้

ประชุม 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงช้ีขาด 



2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมด หรือ

บางส่วนท่ีสําคญั  การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั  การรวม

กิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

3. การเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 16. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน  

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดั

ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหป้ระธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่ง

ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจับ

สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

ข้อ 21. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย 

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และ

มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการประชุมนั้น 

 


