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หลกัเกณฑ์ 

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

และชื!อบุคคลเพื!อรับเลอืกตั%งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

เจตนารมณ์ 
 บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมั�นที�จะดาํรงไวซึ้�งการจดัการที�เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
เป็นที�ยอมรับจากผูล้งทุนและผูที้�เกี�ยวขอ้งทั�วไปวา่ เป็นกิจการที�มีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) 
 การใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการล่วงหนา้ เป็นส่วน
หนึ�งของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ  เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  
นอกจากนีC  เพื�อใหมี้ขัCนตอนและวธีิการในการพิจารณาที�ชดัเจนและโปร่งใส  บริษทัจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วน
นอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการล่วงหนา้ขึCน ซึ�งจะช่วยกลั�นกรองระเบียบวาระ
ที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งแทจ้ริง  และคดัสรรบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และ
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  รวมทัCงช่วยใหบ้ริษทั
สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

นิยาม 
 “บริษทั” หมายความวา่ บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 
 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 
 “ระเบียบวาระการประชุม” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี บริษทัสมัมากร จาํกดั (มหาชน) 

คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที!จะเสนอเรื!องเพื!อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื!อบุคคลเพื!อเลอืกตั%งเป็นกรรมการ 
 ผูถื้อหุน้ที�จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื�อกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงันีC  

1. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
2. ตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 0.2% ของหุน้บริษทัทัCงหมด  (รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) 
3. ถือหุน้จาํนวนดงักล่าวต่อเนื�องมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จนถึงวนัปิดสมุดทะเบียนเพื�อสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

(ประจาํปี) 

1. การเสนอวาระการประชุม 
 ขั%นตอนและวธีิการ 

 เรื�องที�จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
(1) เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ  หรือ หน่วยงานที�กาํกบั

ดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที�ประชุมผูถื้อหุน้ หรือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี
ของบริษทั 

(2) เรื�องที�เป็นไปเพื�อผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เรื� องที�เป็นอาํนาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีที�ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
(4) เรื�องที�บริษทัไดด้าํเนินการแลว้ 
(5) เรื�องที�อยูน่อกเหนืออาํนาจที�บริษทัจะดาํเนินการได ้
(6) เรื�องที�ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือมีขอ้ความที�ไม่ตรงตามความเป็นจริง  หรือมีขอ้ความคลุมเครือ หรือ

เสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที�กาํหนด 



หนา้ที� 2/3 

(7) เรื�องที�เสนอโดยผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
(8) เรื�องที�ไม่เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษทั (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ) 

ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติั ครบถว้นตามหลกัเกณฑนี์C  ตอ้งกรอกขอ้ความใน “แบบขอเสนอเรื!องเพื!อบรรจุเป็นวาระการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559”  พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งครบถว้น ดงันีC  
(1) หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอื�นจากบริษทัศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(2) หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือ 

หนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งชื�อในแบบขอเสนอนีC  พร้อมทัCงรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) เอกสารประกอบเพิ�มเติมที�จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถา้มี) ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการ ภายใน
วนัที�  13  ตุลาคม  2558 จนถึง  13 ธนัวาคม  2558  ตามที�อยูด่งันีC  

 เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. สัมมากร  

 เลขที! 86 ชั%น 3 ศูนย์การค้าเพยีวเพลส ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้) และลงชื�อร่วมกนัไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ และหาก
ผูถื้อหุน้เสนอวาระมากกวา่ 1 วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ “แบบขอเสนอเรื!องเพื!อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญั     

ผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559”  1 แบบ ต่อ 1 วาระ 
กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูพิ้จารณากลั�นกรองเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการ โดยเรื�องที�ผา่น

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  สาํหรับวาระที�ไม่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบพร้อมชีCแจงเหตุผลทาง web site ของบริษทั 
หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอื�นที�เหมาะสมต่อไป  ภายในวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2559  

2. การเสนอชื!อบุคคลเพื!อรับเลอืกตั%งเป็นกรรมการ 
 ขึ%นตอนและวธีิการ 

2.1 ผูที้�ถูกเสนอชื�อเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพย์
และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  ตลอดจนประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
มีความรู้ความสามารถ ซื�อสตัยสุ์จริต มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในการบริหารงาน 

2.2 ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑนี์C  ตอ้งกรอกขอ้ความใน “แบบขอเสนอชื!อบุคคลเพื!อเลอืกตั%งเป็น

กรรมการในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559”   พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ที�เกี�ยวขอ้งอยา่ง
ครบถว้น ดงันีC  
(1) หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอื�นจากบริษทัศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(2) หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือ 

หนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งชื�อในแบบขอเสนอนีC  พร้อมทัCงรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) เอกสารประกอบเพิ�มเติมที�จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถา้มี)  ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการ ภายใน
วนัที� 13 ตุลาคม 2558 จนถึง 13 ธนัวาคม 2558 ตามที�อยูด่งันีC  
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เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. สัมมากร  

เลขที! 86 ชั%น 3 ศูนย์การค้าเพยีวเพลส ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  
2.3 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื�อบุคคลเขา้รับการพิจารณา  ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้ความใน  “แบบเสนอ

ชื!อบุคคลเพื!อเลอืกตั%งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559” และลงชื�อร่วมกนัไวเ้ป็นหลกัฐาน 
แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผูถื้อหุน้เสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตัCงเป็น
กรรมการมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ  “แบบขอเสนอชื!อบุคคลเพื!อเลอืกตั%งเป็นกรรมการในการประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้น  ประจาํปี 2559”  1 แบบต่อ 1 คน 
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัจะพิจารณา กลั�นกรอง คดัเลือก รายชื�อบุคคลที�มีผูถื้อหุ้น

เสนอที�มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลกัฐานที�ที�ครบถว้น ถูกตอ้ง และมีขอ้มูลเพียงพอ  ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา บุคคลที�ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดรั้บการบรรจุชื�อในวาระเลือกตัCง
กรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น สําหรับบุคคลที�ไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทั
จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบพร้อมชีC แจงเหตุผลทาง web site ของบริษทั หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอื�นที�
เหมาะสมต่อไป 

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


