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หลักเกณฑ 
การใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
และชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนา 

เจตนารมณ 
 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นที่จะดํารงไวซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
เปนที่ยอมรับจากผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทั่วไปวา เปนกิจการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
 การใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการลวงหนา เปนสวน
หนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  เพื่อแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  
นอกจากนี้ เพื่อใหมีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส  บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวน
นอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการลวงหนาขึ้น ซึ่งจะชวยกลั่นกรองระเบียบวาระ
ที่จะเปนประโยชนตอบริษัทอยางแทจริง  และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  รวมทั้งชวยใหบริษัท
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางเปนรูปธรรม 

นิยาม 
 “บริษัท” หมายความวา บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
 “กรรมการ”  หมายความวา กรรมการบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
 “ระเบียบวาระการประชุม” หมายความวา ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทสัมมากร จํากัด (มหาชน) 

คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเขาเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการ 
 ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได 
2. ตองถือหุนไมนอยกวา 0.2% ของหุนบริษัททั้งหมด  (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) 
3. ถือหุนจํานวนดังกลาวตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป จนถึงวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 

(ประจําป) 
1. การเสนอวาระการประชุม 
 ขั้นตอนและวิธีการ 

 เรื่องที่จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 
(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ  หรือ หนวยงานที่กํากับ

ดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน หรือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท 

(2) เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมี

นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 
(4) เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว 
(5) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได 
(6) เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือมีขอความที่ไมตรงตามความเปนจริง  หรือมีขอความคลุมเครือ หรือ

เสนอมาไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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(7) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน 
(8) เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ) 

ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติ ครบถวนตามหลักเกณฑนี้ ตองกรอกขอความใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
สามัญผูถือหุน  ประจําป 2558”  พรอมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุนที่เกี่ยวของอยางครบถวน ดังนี้ 
(1) หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(2) หลักฐานแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ 

หนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 
ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงช่ือในแบบขอเสนอนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา (ถามี)  สงถึงเลขานุการคณะกรรมการ ภายใน
วันที่  24  ตุลาคม  2557 จนถึง  24 ธันวาคม  2557  ตามที่อยูดังนี้ 

 เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. สัมมากร  
 เลขท่ี 86 ชั้น 3 ศูนยการคาเพียวเพลส ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน) และลงช่ือรวมกันไวเปนหลักฐาน แลวรวบรวมสงเปนชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการ และหาก
ผูถือหุนเสนอวาระมากกวา 1 วาระ ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญ     
ผูถือหุน ประจําป 2558”  1 แบบ ตอ 1 วาระ 

กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอกอนนําเสนอตอคณะกรรมการ โดยเรื่องที่ผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเปนวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุน  สําหรับวาระที่ไมได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษัทจะแจงใหผูถือหุนรับทราบพรอมช้ีแจงเหตุผลทาง web site ของบริษทั 
หรือชองทางการเผยแพรขอมูลอื่นที่เหมาะสมตอไป  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558  

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 
 ขึ้นตอนและวิธีการ 

2.1 ผูที่ถูกเสนอชื่อเปนกรรมการจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ตลอดจนประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
มีความรูความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในการบริหารงาน 

2.2 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑนี้ ตองกรอกขอความใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกต้ังเปน
กรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558”   พรอมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุนที่เกี่ยวของอยาง
ครบถวน ดังนี้ 
(1) หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(2) หลักฐานแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ 

หนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 
ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงช่ือในแบบขอเสนอนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา (ถามี)  สงถึงเลขานุการคณะกรรมการ ภายใน
วันที่  24  ตุลาคม  2557 จนถึง  24 ธันวาคม  2557  ตามที่อยูดังนี้ 
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เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. สัมมากร  
เลขท่ี 86 ชั้น 3 ศูนยการคาเพียวเพลส ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  

2.3 กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณา  ผูถือหุนทุกรายตองกรอกขอความใน  “แบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558” และลงชื่อรวมกันไวเปนหลักฐาน 
แลวรวบรวมสงเปนชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการ และหากผูถือหุนเสนอบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปน
กรรมการมากกวา 1 คน ผูถือหุนตองจัดทํา  “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญ 
ผูถือหุน  ประจําป 2558”  1 แบบตอ 1 คน 

2.4 คณะกรรมการสรรและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทจะพิจารณา  กลั่นกรอง  คัดเลือก  รายช่ือบุคคลที่มีผูถือหุน
เสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พรอมเอกสารหลักฐานที่ที่ครบถวน ถูกตอง และมีขอมูลเพียงพอ  กอนนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา บุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดรับการบรรจุช่ือในวาระเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุน  สําหรับบุคคลที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษัท
จะแจงใหผูถือหุนรับทราบพรอมช้ีแจงเหตุผลทาง web site ของบริษัท     หรือชองทางการเผยแพรขอมูลอื่นที่
เหมาะสมตอไป 

........................................................ 


