หลักเกณฑ์การให้ผ้ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้ า
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาลทีด่ ี และเพื่อให้สทิ ธิ ความเท่าเทียมกันแก่ผถู้ อื หุน้ บริษทั
เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเพิม่ วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 และ
เสนอชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่ งกรรมการล่วงหน้า โดยทัง้ นี้ คณะกรรมการของบริษทั มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะ
แสดงความโปร่งใสของฝ่ ายจัดการ และเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมั ่นแก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
2. คานิ ยาม
“บริษทั ” หมายความว่า บริษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 ของบริษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด
(มหาชน)
3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
(1) เป็ นผู้ถือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสี
์
ยงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิ ์
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั และ
(2) ถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันทีถ่ อื หุน้ จนถึงวันทีเ่ สนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการ เป็ นเวลา ไม่อย่างน้อย 12 เดือน
4.1 เรื่องที่จะไม่ผ่านการพิ จารณาอนุมตั ิ
(1) เรื่องทีข่ ดั กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นของราชการ หรือหน่ วยงานทีก่ ากับดูแลบริษัท
หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และอยู่นอกเหนืออานาจทีบ่ ริษทั จะดาเนินการ
ได้
(2) เรื่องทีเ่ ป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(3) เรื่องที่เกี่ยวกับอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณีท่กี ่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
(4) เรื่องทีไ่ ด้มกี ารพิจารณาในรอบ 2 ปี ทผ่ี ่านมา และได้รบั มติสนับสนุ นด้วยเสียงทีน่ ้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจานวน
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดยทีข่ อ้ เท็จจริงในเรื่องนัน้ ยังไม่ได้ถูกเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(5) เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
(6) เรื่องทีไ่ ด้ดาเนินการแล้ว
(7) เรื่องทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามทีบ่ ริษทั กาหนด

4.2 ขัน้ ตอนการพิ จารณา
(1) ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทาหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 (แบบ ก.)
- เอกสารประกอบของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ก.
ส่งมาที่

บริษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายสานักเลขานุการบริษทั อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชัน้ 6 ห้อง 601-602
เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็ นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 0-2468-9000 ต่อ 8590 หรือ
ผ่านทางฝ่ ายสานักเลขานุ การบริษทั ที่ Email Address: noppadol@cmc.co.th หรือฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี ir@cmc.co.th
ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ให้กบั ทางบริษทั ในภายหลัง
ทัง้ นี้ บริษทั ขอสิ้ นสุดการรับเรื่องพิ จารณาในวันที่ 31 มกราคม 2563
(2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทาแบบ ก. ตามจานวนวาระที่ต้องการเสนอ
ส่วนหลักฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอื่นให้จดั ส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครัง้
(3) เลขานุ ก ารบริษัท จะเป็ น ผู้พิจ ารณาในเบื้อ งต้ น โดยวาระที่ผ่ า นการพิจ ารณาทัง้ หมดจะถู ก เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(4) คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ ซึ่งจะต้องไม่มลี กั ษณะเข้าข่าย
ตามข้อ 4.1 (1) - (7) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
(5) เรื่องทีผ่ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 สาหรับเรื่อง
ทีไ่ ม่ผ่านความเห็นชอบ บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ และจะชีแ้ จงเหตุผลในวันประชุมผูถ้ อื หุน้
5. การเสนอชื่อกรรมการ
5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ผู้ท่ถี ูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการจะต้องเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัท มหาชน จากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มีความรูค้ วามสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน
5.2 ขัน้ ตอนการพิ จารณา
(1) ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทาเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับเดียวกัน
- เอกสารประกอบของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน แบบ ข.
ส่งมาที่

บริษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายสานักเลขานุการบริษทั อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชัน้ 6 ห้อง 601-602
เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็ นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 0-2468-9000 ต่อ 8590 หรือ
ผ่านทางฝ่ ายสานักเลขานุ การบริษทั ที่ Email Address: noppadol@cmc.co.th หรือฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี ir@cmc.co.th
ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ให้กบั ทางบริษทั ในภายหลัง
ทัง้ นี้ บริษทั ขอสิ้ นสุดการรับเรื่องพิ จารณาในวันที่ 31 มกราคม 2563
(2) กรณีผถู้ อื หุน้ ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ อื หุน้ ต้องจัดทาแบบ ข. ตามจานวนบุคคลที่
ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอื่นให้จดั ส่ง 1 ชุด สาหรับการส่งเรื่องในแต่ละครัง้
(3) คณะอนุ ก รรมการพิจารณาก าหนดค่า ตอบแทนของบริษัท จะเป็ น ผู้พิจารณาในเบื้อ งต้น โดยบุ ค คลที่ผ่า นการ
พิจารณาทัง้ หมดจะถูกเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(4) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(5) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
สาหรับบุคคลทีไ่ ม่ผ่านความเห็นชอบ บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ และจะชีแ้ จงเหตุผลในวันประชุมผูถ้ อื หุน้

