
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของการมีบรรษัทภิบาลท่ีดี และเพื่อให้สทิธิ ความเทา่เทียมกนัแกผู่้ ถือหุ้น บริษัท 

เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และ

เสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการลว่งหน้า โดยทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ทีจ่ะ

แสดงความโปร่งใสของฝ่ายจดัการ และเสริมสร้างให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

2. ค านิยาม 

“บริษัท” หมายความวา่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

“วาระการประชุม” หมายความวา่ วาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั 

(มหาชน) 

3. คุณสมบตัิของผู้ถอืหุ้น 

(1) เป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคน ซึง่ถือหุ้นและมีสทิธ์ิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธ์ิออก

เสยีงทัง้หมดของบริษัท และ 

(2) ถือหุ้นอย่างตอ่เนื่องนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพื่อ

เป็นกรรมการ เป็นเวลา ไมอ่ยา่งน้อย 12 เดือน 

4.1 เร่ืองที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมตัิ 

(1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นของราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัทหรือไม่

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และอยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 

(2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือ บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

(3) เร่ืองที่เก่ียวกบัอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญั

ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(4) เร่ืองที่ได้มีการพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสยีงที่น้อยกวา่ ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมี

สทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้ถกูเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง 



(6) เร่ืองที่ได้ด าเนินการแล้ว 

(7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมคีณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามที่บริษัทก าหนด 

4.2 ขัน้ตอนการพิจารณา 

(1) ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าหนงัสอืเสนอวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย 

- แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (แบบ ก.) 

- เอกสารประกอบของผู้ ถือหุ้นท่ีได้ระบไุว้ในหมายเหตขุอง แบบ ก. 

สง่มาที ่ บริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  

 ฝ่ายส านกัเลขานกุารบริษัท อาคารซีเอม็ซี ทาวเวอร์ ชัน้ 6 ห้อง 601-602  

 เลขที่ 909/1 ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบรีุ กรุงเทพ 10600 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอยา่งไมเ่ป็นทางการโดยสง่เอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 0-2468-9000 ตอ่ 8590 หรือ 

ผา่นทางฝ่ายส านกัเลขานกุารบริษัท ที่ Email Address: koravat@cmc.co.th หรือฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ ir@cmc.co.th com ก่อนสง่

ต้นฉบบัของแบบ ก. ให้กบัทางบริษัทในภายหลงั ทัง้นี ้บริษัทขอสิน้สุดการรับเร่ืองพิจารณาในวันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 
2562 

(2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระที่ต้องการเสนอ สว่น

หลกัฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอ่ืนให้จดัสง่ 1 ชดุ ตอ่การสง่เร่ืองในแตล่ะครัง้ 

(3) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบือ้งต้น โดยวาระท่ีผา่นการพิจารณาทัง้หมดจะถกูเสนอตอ่ที่ประชมุ

คณะกรรมการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

(4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึง่จะต้องไมม่ีลกัษณะเข้าขา่ยตาม

ข้อ 4.1 (1) - (7) เว้นแตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

(5) เร่ืองที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถกูบรรจไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ส าหรับเร่ืองที่ไม่

ผา่นความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และจะชีแ้จงเหตผุลในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. การเสนอชื่อกรรมการ 

5.1 คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 

ผู้ที่ถกูเสนอช่ือเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายบริษัท มหาชน จ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ

กฎหมายอื่นทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศของสานกังานคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีความรู้

ความสามารถ ซื่อสตัย์สจุริต มคีณุธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน 

 



5.2 ขัน้ตอนการพิจารณา 

(1) ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทาเอกสารเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการตอ่คณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย 

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือลงนามในเอกสารฉบบั

เดียวกนั 

- เอกสารประกอบของผู้ ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือตามที่ได้ระบไุว้ใน แบบ ข. 

สง่มาที ่ บริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  

 ฝ่ายส านกัเลขานกุารบริษัท อาคารซีเอม็ซี ทาวเวอร์ ชัน้ 6 ห้อง 601-602  

 เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบรีุ กรุงเทพ 10600 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอยา่งไมเ่ป็นทางการโดยสง่เอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 0-2468-9000 ตอ่ 8590 

หรือ ผา่นทางฝ่ายส านกัเลขานกุารบริษัท ที่ Email Address: koravat@cmc.co.th หรือฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ ir@cmc.co.th com 

ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ก. ให้กบัทางบริษัทในภายหลงั ทัง้นี ้บริษัทขอสิน้สุดการรับเร่ืองพิจารณาในวนัที่ 17 

กุมภาพนัธ์ 2562  

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทาแบบ ข. ตามจ านวนบคุคลที่

ต้องการเสนอ สว่นหลกัฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอ่ืนให้จดัสง่ 1 ชดุ ส าหรับการสง่เร่ืองในแตล่ะครัง้ 

(3) คณะอนกุรรมการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบือ้งต้น โดยบคุคลท่ีผา่นการพิจารณา

ทัง้หมดจะถกูเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562  

(4) ท่ีประชมุคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  

(5) รายช่ือบคุคลที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถกูบรรจไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ส าหรับบคุคลที่ไมผ่า่นความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และจะชีแ้จงเหตผุลในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  


