
 

 
หลกัเกณฑก์ารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และช่ือกรรมการล่วงหน้า 

1. วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการมบีรรษทัภบิาลทีด่ ีและเพื่อใหส้ทิธ ิความเท่าเทยีมกนัแก่ผูถ้อืหุน้ บรษิทั 

เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ า ปี 2563 และ

เสนอชื่อผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิทั มเีจตนารมณ์ทีจ่ะ

แสดงความโปร่งใสของฝ่ายจดัการ และเสรมิสรา้งใหเ้กดิความเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

2. ค านิยาม 

“บริษทั” หมายความว่า บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั 

(มหาชน) 

3. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น 

(1) เป็นผู้ถือหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมสีทิธิอ์อกเสยีงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิ ์

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั และ 

(2) ถอืหุน้อย่างต่อเนื่องนับจากวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และ/หรอื เสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เป็นกรรมการ เป็นเวลา ไม่อย่างน้อย 12 เดอืน 

4.1 เร่ืองท่ีจะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมติั 

(1) เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรอืหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลบรษิัท

หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และอยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการ

ได ้

(2) เรื่องทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอื บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(3) เรื่องที่เกี่ยวกับอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นัยส าคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

(4) เรื่องทีไ่ดม้กีารพจิารณาในรอบ 2 ปีทีผ่่านมา และไดร้บัมตสินับสนุนดว้ยเสยีงทีน้่อยกว่า รอ้ยละ 10 ของจ านวน

หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เทจ็จรงิในเรื่องนัน้ยงัไม่ไดถู้กเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั 

(5) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง 

(6) เรื่องทีไ่ดด้ าเนินการแลว้ 

(7) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามทีบ่รษิทัก าหนด 

 



 

4.2 ขัน้ตอนการพิจารณา 

(1) ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัท าหนังสอืเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย 

- แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 (แบบ ก.) 

- เอกสารประกอบของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุของ แบบ ก. 
 

ส่งมาที ่ บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  

 ฝ่ายส านักเลขานุการบรษิทั อาคารซเีอม็ซ ีทาวเวอร ์ชัน้ 6 หอ้ง 601-602  

 เลขที ่909/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ีกรุงเทพ 10600 

ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้มาทางโทรสารหมายเลข 0-2468-9000 ต่อ 8590 หรอื 

ผ่านทางฝ่ายส านักเลขานุการบรษิทั ที ่Email Address: noppadol@cmc.co.th หรอืฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ที ่ir@cmc.co.th 

ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. ใหก้บัทางบรษิทัในภายหลงั  

ทัง้น้ี บริษทัขอส้ินสุดการรบัเร่ืองพิจารณาในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

(2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจดัท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระที่ต้องการเสนอ 

ส่วนหลกัฐานการถอืหุน้ หรอืเอกสารประกอบอื่นใหจ้ดัส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครัง้ 

(3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทัง้หมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการในเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 

(4) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ซึ่งจะต้องไม่มลีกัษณะเขา้ขา่ย

ตามขอ้ 4.1 (1) - (7) เวน้แต่คณะกรรมการจะพจิารณาเป็นอย่างอื่น 

(5) เรื่องทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ส าหรบัเรื่อง

ทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบ บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ และจะชีแ้จงเหตุผลในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. การเสนอช่ือกรรมการ 

5.1 คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายบริษัท มหาชน จ ากัด กฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

มคีวามรูค้วามสามารถ ซื่อสตัยสุ์จรติ มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงาน 

5.2 ขัน้ตอนการพิจารณา 

(1) ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัทาเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย 

- แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผูถ้อืหุน้ และผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบบัเดยีวกนั 

- เอกสารประกอบของผูถ้อืหุน้ และผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น แบบ ข. 
 

ส่งมาที ่ บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  

 ฝ่ายส านักเลขานุการบรษิทั อาคารซเีอม็ซ ีทาวเวอร ์ชัน้ 6 หอ้ง 601-602  

 เลขที ่909/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ีกรุงเทพ 10600 



 

ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้มาทางโทรสารหมายเลข 0-2468-9000 ต่อ 8590 หรอื

ผ่านทางฝ่ายส านักเลขานุการบรษิทั ที ่Email Address: noppadol@cmc.co.th หรอืฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ที ่ir@cmc.co.th 

ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. ใหก้บัทางบรษิทัในภายหลงั  

ทัง้น้ี บริษทัขอส้ินสุดการรบัเร่ืองพิจารณาในวนัท่ี 31 มกราคม 2563  

(2) กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัทาแบบ ข. ตามจ านวนบุคคลที่

ตอ้งการเสนอ ส่วนหลกัฐานการถอืหุน้ หรอืเอกสารประกอบอื่นใหจ้ดัส่ง 1 ชุด ส าหรบัการส่งเรื่องในแต่ละครัง้ 

(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยบุคคลที่ผ่านการ

พจิารณาทัง้หมดจะถูกเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการในเดอืนกุมภาพนัธ ์2563  

(4) ทีป่ระชุมคณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ  

(5) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุไว้ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2563 

ส าหรบับุคคลทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบ บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ และจะชีแ้จงเหตุผลในวนัประชุมผูถ้อืหุน้  


