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หลกัเกณฑ์ 
การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

เจตนารมณ์ 
 บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
เป็นท่ียอมรับจากผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทัว่ไปวา่ เป็นกิจการท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 
 การให้ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการล่วงหนา้ เป็นส่วน
หน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  
นอกจากน้ี เพ่ือใหมี้ขั้นตอนและวธีิการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส  บริษทัจึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วน
นอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการล่วงหนา้ข้ึน ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระ
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอย่างแท้จริง  และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  รวมทั้งช่วยให้บริษทั
สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

นิยาม 
 “บริษทั” หมายความวา่ บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการบริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการบริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
 “ระเบียบวาระการประชุม” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี บริษทัสมัมากร จ ากดั (มหาชน) 

คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นทีจ่ะเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
2. ตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 0.2% ของหุน้บริษทัทั้งหมด  (รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) 
3. ถือหุน้จ านวนดงักล่าวต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จนถึงวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

(ประจ าปี) 

1. การเสนอวาระการประชุม 
 ขั้นตอนและวธีิการ 

 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ  หรือ หน่วยงานท่ีก ากบั

ดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทั 

(2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
(4) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
(5) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้
(6) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือมีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง  หรือมีขอ้ความคลุมเครือ หรือ

เสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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(7) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
(8) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษทั (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ) 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติั ครบถว้นตามหลกัเกณฑน้ี์ ตอ้งกรอกขอ้ความใน “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564”  พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น ดงัน้ี 
(1) หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(2) หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 

หนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถา้มี) ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการ ภายใน
วนัท่ี  25  กนัยายน  2563 จนถึง  25 พฤศจิกายน 2563  ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. สัมมากร  
 เลขที ่86 ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก “แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุ้น) และลงช่ือร่วมกนัไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผูถื้อ
หุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุ้นต้องจัดท า “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564”  1 แบบ ต่อ 1 วาระ 
กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยเร่ืองท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ส าหรับวาระท่ีไม่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษัทจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลทาง web site ของบริษัท หรือช่อง
ทางการเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป  ภายในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2564  

2. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 ขึน้ตอนและวธีิการ 

2.1 ผูท่ี้ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในการบริหารงาน 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑน้ี์ ตอ้งกรอกขอ้ความใน “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ครบถว้น ดงัน้ี 
(1) หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(2) หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ 

หนงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถา้มี)  ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการ ภายใน
วนัท่ี 25  กนัยายน  2563 จนถึง  25 พฤศจิกายน 2563 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 
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เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. สัมมากร  
เลขที ่86 ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  

2.3 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้ความใน  “แบบเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564” และลงช่ือร่วมกนัไวเ้ป็นหลกัฐาน 
แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผูถื้อหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ งเป็น
กรรมการมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า  “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2564”  1 แบบต่อ 1 คน 

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัจะพิจารณา กลัน่กรอง คดัเลือก รายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้น
เสนอท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และมีขอ้มูลเพียงพอ  ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะไดรั้บการบรรจุช่ือในวาระเลือกตั้ง
กรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ส าหรับบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทั
จะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นรับทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลทาง web site ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอ่ืนท่ี
เหมาะสมต่อไป 

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


