หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ถู อื หุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น และชื่อกรรมการล่ วงหน้ า
1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาลทีด่ ี และเพื่อให้ สทิ ธิ ความเท่าเทียมกันแก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัท
เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และ
เสนอชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้ า โดยทังนี
้ ้ คณะกรรมการของบริ ษัท มีเจตนารมณ์ทจี่ ะ
แสดงความโปร่งใสของฝ่ ายจัดการ และเสริ มสร้ างให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
2. คานิยาม
“บริ ษัท” หมายความว่า บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด

(มหาชน)
3. คุณสมบัติของผู้ถอ
ื หุ้น

(1) เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคน ซึง่ ถือหุ้นและมีสทิ ธิ์ออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิ์ออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัท และ
(2) ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการ เป็ นเวลา ไม่อย่างน้ อย 12 เดือน
4.1 เรื่องที่จะไม่ ผ่านการพิจารณาอนุ มต
ั ิ
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นของราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัทหรื อไม่

เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
(2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรื อ บุคคลกลุม
่ ใดกลุม่ หนึง่
(3) เรื่ องที่เกี่ยวกับอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญ

ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(4) เรื่ องที่ได้ มีการพิจารณาในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่า ร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนันยั
้ งไม่ได้ ถกู เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(5) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง

(6) เรื่ องที่ได้ ดาเนินการแล้ ว
(7) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มค
ี ณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามที่บริ ษัทกาหนด
4.2 ขัน
้ ตอนการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้ วย
- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (แบบ ก.)
- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ได้ ระบุไว้ ในหมายเหตุของ แบบ ก.

ส่งมาที่

บริ ษัท บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายสานักเลขานุการบริ ษัท อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชัน้ 6 ห้ อง 601-602
เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็ นทางการโดยส่งเอกสารข้ างต้ นมาทางโทรสารหมายเลข 0-2468-9000 ต่อ 8590 หรื อ
ผ่านทางฝ่ ายสานักเลขานุการบริษัท ที่ Email Address: koravat@cmc.co.th หรื อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@cmc.co.th com ก่อนส่ง
ต้ นฉบับของแบบ ก. ให้ กบั ทางบริ ษัทในภายหลัง ทัง้ นี ้ บริษัทขอสิน้ สุดการรับเรื่องพิจารณาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2562
(2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบ ก. ตามจานวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วน

หลักฐานการถือหุ้น หรื อเอกสารประกอบอื่นให้ จดั ส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่ องในแต่ละครัง้
(3) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาในเบื ้องต้ น โดยวาระที่ผา่ นการพิจารณาทังหมดจะถู
้
กเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
(4) คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ซึง่ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเข้ าข่ายตาม

ข้ อ 4.1 (1) - (7) เว้ นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
(5) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 สาหรับเรื่ องที่ไม่

ผ่านความเห็นชอบ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และจะชี ้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น
5. การเสนอชื่อกรรมการ
5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ

ผู้ที่ถกู เสนอชื่อเป็ นกรรมการจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายบริ ษัท มหาชน จากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง ตลอดจนประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้
ความสามารถ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารงาน

5.2 ขัน
้ ตอนการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้ วย
- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับ

เดียวกัน
- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อตามที่ได้ ระบุไว้ ใน แบบ ข.

ส่งมาที่ บริ ษัท บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายสานักเลขานุการบริ ษัท อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชัน้ 6 ห้ อง 601-602
เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็ นทางการโดยส่งเอกสารข้ างต้ นมาทางโทรสารหมายเลข 0-2468-9000 ต่อ 8590
หรื อ ผ่านทางฝ่ ายสานักเลขานุการบริ ษัท ที่ Email Address: koravat@cmc.co.th หรื อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@cmc.co.th com
ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบ ก. ให้ กบั ทางบริ ษัทในภายหลัง ทัง้ นี ้ บริษัทขอสิน้ สุดการรับเรื่องพิจารณาในวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2562
(2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบ ข. ตามจานวนบุคคลที่

ต้ องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรื อเอกสารประกอบอื่นให้ จดั ส่ง 1 ชุด สาหรับการส่งเรื่ องในแต่ละครัง้
(3) คณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาในเบื ้องต้ น โดยบุคคลที่ผา่ นการพิจารณา
ทังหมดจะถู
้
กเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(5) รายชื่อบุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
สาหรับบุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และจะชี ้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น

