
การเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

                       บรษัิท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟดูส ์ จ ากดั (มหาชน) (CM) ด าเนินธุรกิจโดยยดึ

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท จงึเปิดโอกาสใหผู้้

ถือหุน้สามารถมีส่วนรว่มในการเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการ

พจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการไดล้่วงหนา้ โดยมีการก าหนดวิธีการเสนอ และขัน้ตอนการ

พจิารณาด าเนินการท่ีชดัเจนและโปรง่ใส ดงันี ้

1. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวาระการประชมุหรอืเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพจิารณาเลือกตัง้ เป็น

กรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1.1   เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ คนหนึ่งหรอืหลายคน  ซึง่ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ 

1.2   ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ เอกสารรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย,์ เอกสาร

อ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  หรอืเอกสารอ่ืนท่ีแสดงการถือครอง

หลกัทรพัย ์

      2.  การเสนอวาระการประชมุ 

2.1  เรื่องท่ีจะไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 

 2.1.1  เรื่องท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิท และขอ้เท็จจรงิท่ีกล่าวอา้ง 

           โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึง  เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่อง 

           ดงักล่าว  

2.1.2  เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบรษัิทจะด าเนินการ 

     2.1.3  เรื่องท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ  ขอ้บงัคบั  กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วย 

               งานราชการ     หรอืหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบรษัิทหรอืไม่เป็นไปตามวตัถ ุ 

               ประสงคข์องขอ้บงัคบั  มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้  หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 



               ท่ีดีของบรษัิท 

    2.1.4   เรื่องท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน ์หรอืเรื่องท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย อย่าง 

               มีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

    2.1.5   เรื่องท่ีบรษัิทไดด้  าเนินการแลว้ 

               2.1.6   เรื่องท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ หรอื 

          เรื่องท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กลุ่มใด 

          กลุ่มหนึ่งของบรษัิท 

2.1.7  เรื่องท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพจิารณาในรอบ 12 เดือน 

          ท่ีผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่า รอ้ยละ 10 ของจ านวน 

          สิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีขอ้เท็จจรงิยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

       2.2  ขัน้ตอนการพจิารณา 

   2.2.1  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าและน าส่ง “     แบบขอ 

               เสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้” พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการพจิารณาต่าง   

               ๆ ท่ีครบถว้นและถกูตอ้ง        ส่งไปยงัเลขานกุารบรษัิท       ภายในวนัท่ี  30   

               ธนัวาคม 2563   และตอ้งระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องท่ีเสนอ  เพ่ือทราบ เพ่ือ 

               พิจารณา หรอืเพ่ืออนมุตัิ  แลว้แต่กรณี ตามท่ีอยู่ ดงันี ้

               ส่ง      เลขานกุารบรษัิท 

                                    บรษัิท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส ์จ ากดั (มหาชน) 

                         เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลาซา่ ถ.สรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั  

                         กรุงเทพฯ 10500 

   2.2.2   เลขานกุารบรษัิท จะพิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้     ก่อนน าเสนอต่อให ้

               คณะกรรมการบรษัิท ซึง่จะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามเรื่องท่ีจะไม่บรรจุ 

               เป็นวาระการประชมุ ตามขอ้ 2.1           และหากผูถื้อหุน้ไม่สามารถจดัส่ง 

               เอกสารท่ีครบถว้น และถกูตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีบรษัิทก าหนด บรษัิทจะถือ 

               ว่าผูถื้อหุน้ไม่ใชส้ิทธิในการเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 



      2.2.3  คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาความจ าเป็น   และความเหมาะสมของ 

                  วาระการประชมุท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ว่าควรบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

                  หรอืไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบรษัิทเป็นท่ีสิน้สดุ 

      2.2.4  เรื่องท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   จะบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

                  ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้พรอ้ม ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่อง 

                  ท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบใน 

                  การประชมุผูถื้อหุน้ หรอืช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 

     3.  การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1 คณุสมบตัิของกรรมการบรษัิท 

       3.1.1  เป็นบคุคลธรรมดา 

         3.1.2 ไม่จ  าเป็นตอ้งมาจากผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

         3.1.3  บรรลนุิติภาวะแลว้ 

         3.1.4 ไม่เป็นบคุคลท่ี       ถกูศาลสั่งพทิกัษท์รพัย ์  บคุคลลม้ละลาย   คนไรค้วาม 

                   สามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

         3.1.5 ไม่เคยรบัโทษจ าคกุ    โดยค าพพิากษาถึงท่ีสดุใหจ้  าคกุในความผิดเก่ียวกบั 

                   ทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

         3.1.6 ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ  องคก์ร  หรือหน่วยงาน 

                   ของรฐั ฐานทจุรติต่อหนา้ท่ี 

         3.1.7  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษัิทมหาชนจ ากดั     กฎหมายหลกั 

                   ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทและหน่วย 

                   งานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

         3.1.8  มีความรูค้วามสามารถท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบรษัิท สามารถ 

                   ทุ่มเทเวลาในการท างานใหก้บับรษัิทไดอ้ย่างเต็มท่ี สามารถเขา้รว่มประชมุ 

                   คณะกรรมการและรว่มกิจกรรมต่าง ๆ ของบรษัิทไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 

         3.1.9 มีสขุภาพรา่งกายแข็งแรงสมบรูณ ์



3.2 ขัน้ตอนการพจิารณา 

       3.2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท า และน าส่ง   “แบบขอ 

                  เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ”พรอ้มทัง้เอกสาร 

                  ประกอบการพจิารณาต่าง ๆ ท่ีครบถว้น  และถกูตอ้งไปยงัเลขานกุารบรษัิท 

                  ภายในวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2563  ตามท่ีอยู่ ดงันี ้

                  ส่ง    เลขานกุารบรษัิท 

                                     บรษัิท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส ์จ ากดั (มหาชน) 

                          เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลาซา่ ถ.สรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั  

                          กรุงเทพฯ 10500 

         3.2.2 เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้    ก่อนน าเสนอให ้

                  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพ่ือพจิารณา และหากผูถื้อ 

                  หุน้ไม่สามารถจดัส่งเอกสารไดภ้ายในเวลาท่ีบรษัิทก าหนด บรษัิทจะถือว่าผู ้

                  ถือหุน้ไม่ใชส้ิทธิในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณา       เลือกตัง้เป็น 

                  กรรมการ 

         3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคณุสมบตัิของ 

                  บคุคลดงักลา่ว  และใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือพิจารณาว่า 

                  ควรเสนอรายช่ือบคุคลดงักล่าว   เพ่ือรบัการเลือกตัง้ในการประชมุผูถื้อหุน้ 

                  หรอืไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบรษัิทเป็นท่ีสิน้สดุ บคุคลท่ีไดร้บัความ 

                  เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะไดร้บัการบรรจช่ืุอในวาระการเลือกตัง้ 

                  กรรมการ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท     ส  าหรบับคุคลท่ีไม่ได ้

                  รบัความเห็นชอบ   จากคณะกรรมการสรรหาและพจิาณาค่าตอบแทน หรอื 

                  คณะกรรมการบรษัิท   บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้  

                  หรอืช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 


