
การเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

                       บริษัท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (CM) ด าเนินธุรกิจโดยยึด

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นสามารถมีสว่นร่วมในการเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ลว่งหน้า โดยมีการก าหนดวธีิการเสนอ และขัน้ตอนการ

พิจารณาด าเนินการท่ีชดัเจนและโปร่งใส ดงันี ้

1. คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็น

กรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1.1   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคน  ซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสียงนบั

รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 

1.2   ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์, เอกสาร

อ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงการถือครอง

หลกัทรัพย์ 

      2.  การเสนอวาระการประชมุ 

2.1  เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

 2.1.1  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกลา่วอ้าง 

           โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึง  เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ือง 

           ดงักล่าว  

2.1.2  เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการ 

     2.1.3  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ  ข้อบงัคบั  กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วย 

               งานราชการ     หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวตัถ ุ 

               ประสงค์ของข้อบงัคบั  มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 



               ท่ีดีของบริษัท 

    2.1.4   เร่ืองท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่าง 

               มีนยัส าคญัต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

    2.1.5   เร่ืองท่ีบริษัทได้ด าเนินการแล้ว 

               2.1.6   เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ หรือ 

          เร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง กลุม่ใด 

          กลุม่หนึ่งของบริษัท 

2.1.7  เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือน 

          ท่ีผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียงท่ีน้อยกวา่ ร้อยละ 10 ของจ านวน 

          สทิธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงยงัไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

       2.2  ขัน้ตอนการพิจารณา 

   2.2.1  ผู้ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจดัท าและน าสง่ “     แบบขอ 

               เสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้น” พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาต่าง   

               ๆ ท่ีครบถ้วนและถกูต้อง        สง่ไปยงัเลขานกุารบริษัท       ภายในวนัท่ี  31  

               ธนัวาคม 2558    และต้องระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอ  เพ่ือทราบ เพ่ือ 

               พิจารณา หรือเพ่ืออนมุตัิ  แล้วแต่กรณี ตามท่ีอยู่ ดงันี ้

               สง่      เลขานกุารบริษัท 

                                    บริษัท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

                         เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลาซา่ ถ.สรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก  

                         กรุงเทพฯ 10500 

   2.2.2   เลขานกุารบริษัท จะพิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น     ก่อนน าเสนอต่อให้ 

               คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลกัษณะเข้าข่ายตามเร่ืองท่ีจะไม่บรรจุ 

               เป็นวาระการประชมุ ตามข้อ 2.1           และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจดัสง่ 

               เอกสารท่ีครบถ้วน และถกูต้องได้ภายในเวลาท่ีบริษัทก าหนด บริษัทจะถือ 

               วา่ผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้น 



      2.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจ าเป็น   และความเหมาะสมของ 

                  วาระการประชมุท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ วา่ควรบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ถือหุ้น 

                  หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ 

      2.2.4  เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   จะบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

                  ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อม ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเร่ือง 

                  ท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบใน 

                  การประชมุผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 

     3.  การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1 คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 

       3.1.1  เป็นบคุคลธรรมดา 

         3.1.2 ไม่จ าเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท 

         3.1.3  บรรลนุิติภาวะแล้ว 

         3.1.4 ไม่เป็นบคุคลท่ี       ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรพัย์   บคุคลล้มละลาย   คนไร้ความ 

                   สามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

         3.1.5 ไม่เคยรับโทษจ าคกุ    โดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุในความผดิเก่ียวกบั 

                   ทรัพย์ ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

         3.1.6 ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อก หรือปลดออกจากราชการ  องค์กร  หรือหน่วยงาน 

                   ของรัฐ ฐานทจุริตต่อหน้าท่ี 

         3.1.7  ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั     กฎหมายหลกั 

                   ทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทและหน่วย 

                   งานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

         3.1.8  มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท สามารถ 

                   ทุ่มเทเวลาในการท างานให้กบับริษัทได้อย่างเต็มท่ี สามารถเข้าร่วมประชมุ 

                   คณะกรรมการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างสม ่าเสมอ 

         3.1.9 มีสขุภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 



3.2 ขัน้ตอนการพิจารณา 

       3.2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจดัท า และน าสง่   “แบบขอ 

                  เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ”พร้อมทัง้เอกสาร 

                  ประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ท่ีครบถ้วน  และถกูต้องไปยงัเลขานกุารบริษัท 

                  ภายในวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558  ตามท่ีอยู่ ดงันี ้

                  สง่    เลขานกุารบริษัท 

                                     บริษัท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

                          เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลาซา่ ถ.สรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก  

                          กรุงเทพฯ 10500 

         3.2.2 เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น    ก่อนน าเสนอให้ 

                  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณา และหากผู้ถือ 

                  หุ้นไม่สามารถจดัสง่เอกสารได้ภายในเวลาท่ีบริษัทก าหนด บริษัทจะถือวา่ผู้  

                  ถือหุ้นไม่ใช้สทิธิในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณา       เลือกตัง้เป็น 

                  กรรมการ 

         3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคณุสมบตัิของ 

                  บคุคลดงักลา่ว  และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาว่า 

                  ควรเสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่ว   เพ่ือรับการเลือกตัง้ในการประชมุผู้ถือหุ้น 

                  หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ บคุคลท่ีได้รับความ 

                  เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจช่ืุอในวาระการเลือกตัง้ 

                  กรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท     ส าหรับบคุคลท่ีไม่ได้ 

                  รับความเห็นชอบ   จากคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน หรือ 

                  คณะกรรมการบริษัท   บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ถือหุ้น  

                  หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 


