การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) (CM) ดาเนินธุรกิจโดยยึด
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการได้ ล่วงหน้ า โดยมีการกาหนดวิธีการเสนอ

และขันตอนการ
้

พิจารณาดาเนินการที่ชดั เจนและโปร่งใส ดังนี ้
1.

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1.1

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ คนหนึง่ หรื อหลายคน ซึง่ ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

1.2

ต้ องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสาร
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อเอกสารอื่นที่แสดงการถือครอง
หลักทรัพย์

2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่
2.1.1 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริงที่กล่าวอ้ าง
โดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึง เหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ อง
ดังกล่าว
2.1.2 เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการ
2.1.3 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วย
งานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัทหรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุ
ประสงค์ของข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกากับดูแลกิจการ

ที่ดีของบริษัท
2.1.4 เรื่ องที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ หรื อเรื่ องที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย อย่าง
มีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.1.5 เรื่ องที่บริษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
2.1.6 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรื อ
เรื่ องที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง กลุ่มใด
กลุ่มหนึง่ ของบริ ษัท
2.1.7 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่า ร้ อยละ 10 ของจานวน
สิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
2.2 ขันตอนการพิ
้
จารณา
2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัดทาและนาส่ง “ แบบขอ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้ อมทังเอกสารประกอบการพิ
้
จารณาต่าง
ๆ ที่ครบถ้ วนและถูกต้ อง

ส่งไปยังเลขานุการบริษัท

ภายในวันที่ 18

กุมภาพันธ์ 2562 และต้ องระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ
พิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี ตามที่อยู่ ดังนี ้
ส่ง

เลขานุการบริษัท
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

2.2.2 เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น ก่อนนาเสนอต่อให้
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเข้ าข่ายตามเรื่ องที่จะไม่บรรจุ
เป็ นวาระการประชุม ตามข้ อ 2.1

และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่ง

เอกสารที่ครบถ้ วน และถูกต้ องได้ ภายในเวลาที่บริษัทกาหนด บริษัทจะถือ
ว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจาเป็ น และความเหมาะสมของ
วาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็ นที่สิ ้นสุด
2.2.4 เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อม ข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่ อง
ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้น หรื อช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3.1.1 เป็ นบุคคลธรรมดา
3.1.2 ไม่จาเป็ นต้ องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
3.1.3 บรรลุนิติภาวะแล้ ว
3.1.4 ไม่เป็ นบุคคลที่

ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ บุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความ

สามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
3.1.5 ไม่เคยรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
3.1.6 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ องค์กร หรื อหน่วยงาน
ของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้ าที่
3.1.7 ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎระเบียบข้ อบังคับของบริษัทและหน่วย
งานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
3.1.8 มีความรู้ความสามารถที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท สามารถ
ทุ่มเทเวลาในการทางานให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างเต็มที่ สามารถเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ อย่างสม่าเสมอ
3.1.9 มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

3.2 ขันตอนการพิ
้
จารณา
3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัดทา และนาส่ง “แบบขอ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ”พร้ อมทังเอกสาร
้
ประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้ วน และถูกต้ องไปยังเลขานุการบริษัท
ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่อยู่ ดังนี ้
ส่ง เลขานุการบริษัท
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
3.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น ก่อนนาเสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา และหากผู้ถือ
หุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ ภายในเวลาที่บริษัทกาหนด บริษัทจะถือว่าผู้
ถือหุ้นไม่ใช้ สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตังเป็
้ น

กรรมการ
3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลดังกล่าว และให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่า
ควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อรับการเลือกตังในการประชุ
้
มผู้ถือหุ้น
หรื อไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็ นที่สิ ้นสุด บุคคลที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้ รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตัง้
กรรมการ พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สาหรับบุคคลที่ไม่ได้
รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน หรื อ
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

