
 

 

หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และช่ือกรรมการล่วงหน้า 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการมีบรรษทัภิบาลท่ีดี และเพื่อให้สิทธิ ความเท่าเทียมกนัแก่ผูถื้อหุ้น บริษทั 

เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 

และเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทั มี

เจตนารมณ์ท่ีจะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจดัการ และเสริมสร้างให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. ค านิยาม 

“บริษัท ” หมายความวา่ บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

“วาระการประชุม” หมายความวา่ วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั 

(มหาชน) 

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

(1) เป็นผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงถือหุน้และมีสิทธ์ิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวน

สิทธ์ิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั และ 

(2) ถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือ

บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ เป็นเวลา ไม่อยา่งนอ้ย 12 เดือน 

4.1 เร่ืองท่ีจะไม่ผ่านการพจิารณาอนุมัติ 

(1)  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั 

หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการ

ได ้

(2)  เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

(3)  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมี

นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(4)  เร่ืองท่ีไดมี้การพิจารณาในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา และไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่า ร้อยละ 10 ของจ านวน 



 

 

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดถู้กเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(5)  เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง 

(6)  เร่ืองท่ีไดด้ าเนินการแลว้ 

(7)  เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีบริษทัก าหนด 

4.2 ขั้นตอนการพจิารณา 

(1) ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย 

 - แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (แบบ ก.) 

 - เอกสารประกอบของผูถื้อหุ้นท่ีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุของ แบบ ก. 

 
ส่งมาที่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
          ฝ่ายส านักเลขานุการบริษัท อาคารซีเอม็ซี ทาวเวอร์ ช้ัน 6 ห้อง 601-602 
          เลขท่ี 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 
 

ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระอยา่งไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้มาทางโทรสารหมายเลข 1172 ต่อ 6999/6009 หรือผา่นทางฝ่าย

ส านกัเลขานุการบริษทั ท่ี Email Address: Methawee@cmc.co.th หรือ Thanida@cmc.co.th หรือฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี 

ir@cmc.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. ให้กบัทางบริษทัในภายหลงั ทั้งนี ้บริษัท ขอส้ินสุดการรับเร่ืองพจิารณาในวันที่ 31 

มกราคม 2565 

 

(2) กรณีตอ้งการเสนอวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระท่ีตอ้งการเสนอ

ส่วนหลกัฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอ่ืนให้จดัส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเร่ืองในแต่ละคร้ัง 

(3) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้ โดยวาระท่ีผา่นการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 

(4) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้

ข่ายตามขอ้ 4.1 (1) - (7) เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

(5) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ส าหรับ

เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ และจะช้ีแจงเหตุผลในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
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5. การเสนอช่ือกรรมการ 

5.1 คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

ผูท่ี้ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายบริษทั มหาชน จ ากดั กฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยมี์ความรู้ความสามารถ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน 

5.2 ขั้นตอนการพจิารณา 

(1) ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าเอกสารเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย 

- แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผูถื้อหุน้ และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือลงนามในเอกสารฉบบั

เดียวกนั 

- เอกสารประกอบของผูถื้อหุ้น และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น แบบ ข. 

 
ส่งมาที่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
          ฝ่ายส านักเลขานุการบริษัท อาคารซีเอม็ซี ทาวเวอร์ ช้ัน 6 ห้อง 601-602 
          เลขท่ี 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 
 

ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระอยา่งไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้มาทางโทรสารหมายเลข 1172 ต่อ 6999/6009 หรือผา่นทางฝ่าย

ส านกัเลขานุการบริษทั ท่ี Email Address: Methawee@cmc.co.th หรือ Thanida@cmc.co.th หรือฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี 

ir@cmc.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. ให้กบัทางบริษทัในภายหลงั ทั้งนี ้บริษัท ขอส้ินสุดการรับเร่ืองพจิารณาในวันที่ 31 

มกราคม 2565 

 

(2) กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาแบบ ข. ตามจ านวนบุคคล

ท่ีตอ้งการเสนอ ส่วนหลกัฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอ่ืนใหจ้ดัส่ง 1 ชุด ส าหรับการส่งเร่ืองในแต่ละคร้ัง 

(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้ โดยบุคคลท่ีผา่นการ

พิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

(5) รายช่ือบุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565

ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ และจะช้ีแจงเหตุผลในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
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