หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่ อกรรมการล่ วงหน้ า
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี และเพื่อให้สิทธิ ความเท่าเทียมกันแก่ผถู ้ ือหุ ้น บริ ษทั
เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564
และเสนอชื่ อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งกรรมการล่วงหน้า โดยทั้งนี้ คณะกรรมการของบริ ษทั มี
เจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่ งใสของฝ่ ายจัดการ และเสริ มสร้างให้เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผถู ้ ือหุ ้น นักลงทุน และผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
2. คานิยาม
“บริษัท ” หมายความว่า บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด
(มหาชน)
3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
(1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิ์ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
สิ ทธิ์ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั และ
(2) ถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ เป็ นเวลา ไม่อย่างน้อย 12 เดือน
4.1 เรื่ องที่จะไม่ ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นของราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั
หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และอยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการ
ได้
(2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(3) เรื่ องที่เกี่ยวกับอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(4) เรื่ องที่ได้มีการพิจารณาในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10 ของจานวน

หุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ งในเรื่ องนั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(5) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง
(6) เรื่ องที่ได้ดาเนินการแล้ว
(7) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริ ษทั กาหนด
4.2 ขั้นตอนการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุ้นต้องจัดทาหนังสื อเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (แบบ ก.)
- เอกสารประกอบของผูถ้ ือหุ้นที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ก.
ส่ งมาที่ บริษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายสานักเลขานุการบริษัท อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้ อง 601-602
เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิ น แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
ผูถ้ ือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็ นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 1172 ต่อ 6999 หรื อผ่านทางฝ่ ายสานัก
เลขานุการบริ ษทั ที่ Email Address: Thanida@cmc.co.th หรื อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@cmc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก.
ให้กบั ทางบริ ษทั ในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัท ขอสิ้นสุ ดการรับเรื่ องพิจารณาในวันที่ 31 มกราคม 2564

(2) กรณี ตอ้ งการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบ ก. ตามจานวนวาระที่ตอ้ งการเสนอ
ส่วนหลักฐานการถือหุน้ หรื อเอกสารประกอบอื่นให้จดั ส่ง 1 ชุด ต่อการส่ งเรื่ องในแต่ละครั้ง
(3) เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผา่ นการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
(4) คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลกั ษณะเข้า
ข่ายตามข้อ 4.1 (1) - (7) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
(5) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 สาหรับ
เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบ บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผูถ้ ือหุน้

5. การเสนอชื่ อกรรมการ
5.1 คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ ามของกรรมการ
ผูท้ ี่ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริ ษทั มหาชน จากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์มีความรู ้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารงาน
5.2 ขั้นตอนการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุ้นต้องจัดทาเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
- แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับ
เดียวกัน
- เอกสารประกอบของผูถ้ ือหุ้น และผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้ระบุไว้ใน แบบ ข.
ส่ งมาที่ บริษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายสานักเลขานุการบริษัท อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้ อง 601-602
เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิ น แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
ผูถ้ ือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็ นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 1172 ต่อ 6999 หรื อผ่านทางฝ่ ายสานัก
เลขานุการบริ ษทั ที่ Email Address: Thanida@cmc.co.th หรื อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@cmc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก.
ให้กบั ทางบริ ษทั ในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัท ขอสิ้นสุ ดการรับเรื่ องพิจารณาในวันที่ 31 มกราคม 2564

(2) กรณีผถู ้ ือหุน้ ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบ ข. ตามจานวนบุคคล
ที่ตอ้ งการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรื อเอกสารประกอบอื่นให้จดั ส่ง 1 ชุด สาหรับการส่ งเรื่ องในแต่ละครั้ง
(3) คณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาในเบื้องต้น โดยบุคคลที่ผา่ นการ
พิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(5) รายชื่อบุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
สาหรับบุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบ บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น

