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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ ถู ือหุ้นส่ งคาถามที่เกีย่ วข้ องกับวาระการประชุ ม
ถึงคณะกรรมการล่ วงหน้ าก่ อนวันประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้นและเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษทั จึ ง
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั
กาหนด ดังนี้
หลักเกณฑ์
1.หลักเกณฑ์ การเสนอ
1.1 เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ณ วัน ที่ ส่ งค าถาม และเป็ นผู ถ้ ื อหุ ้น ต่ อ เนื่ อ งมาเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน พร้อ ม
หลักฐานการถือหุ น้
1.2 ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีคุณ สมบัติ ค รบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถส่ งค าถามล่วงหน้าเกี่ ยวกับวาระการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี โดยกรอกลงแบบฟอร์ ม “แบบเสนอคาถามล่วงหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับ
วาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ” พร้อมเอกสารที่ เกี่ ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบู รณ์ ถึงเลขานุ การ
บริ ษทั ภายในวันที่กาหนด
2.หลักเกณฑ์ การพิจารณาคาถาม
คาถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่ อง ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั
2.2 วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
3.เอกสารหลักฐาน
3.1 หลัก ฐานการถื อ หุ ้ น ได้แ ก่ หนั งสื อ รั บ รองจากบริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น จากบริ ษ ัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.2 หลักฐานการแสดงตน
บุคคลธรรมดา สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
สาเนาหนัง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ออกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ อายุ ไ ม่เ กิ น 1
เดื อ น และสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชน หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่ างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อานาจลงนามที่ ได้ลงชื่ อในแบบขอเสนอนี้
พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้อ ง
3.3 แบบเสนอคาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
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นาส่ ง “แบบเสนอค าถามล่ วงหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับวาระการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ” ที่ ลงนามครบถ้วนพร้ อม
เอกสารหลักฐานที่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ตามข้อ 3. ซึ่ งสามารถใช้การแจ้งอย่างไม่ เป็ นทางการ ผ่านช่ องทาง
โทรสาร 02-935-6202 หรื อ secretary@auct.co.th ก่ อนนาส่ งไปยังเลขานุ การบริ ษทั ตามที่ อยู่ดา้ นล่าง ภายในวันและ
เวลาที่กาหนด
เลขานุการบริษทั
บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
4.การดาเนินการของคณะกรรมการบริษทั ภายหลังรับคาถามจากผู้ถือหุ้น
4.1 เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวม และพิ จารณาความสมบู รณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของ “แบบเสนอ
คาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ” พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่
ระบุในข้อ 3. และตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1 - 2 ที่บริ ษทั กาหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุมตั ิต่อไป
4.2 คณะกรรมการบริ ษทั ทาการพิจารณาความเหมาะสม
o หากคาถามที่ เสนอผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษทั จะตอบ
คาถามในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
o หากคาถามที่เสนอไม่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้
ทราบ พร้อมทั้งชี้ แจงเหตุผลผ่านเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั www.auct.co.th และช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อีกครั้งในวันประชุม
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แบบเสนอคำถำมล่วงหน้ ำทีเ่ กีย่ วข้ องกับวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….………………….. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั สหการประมูลจากัด (มหาชน) จานวน …………………………………………………………………… หุน้
ที่อยู่ เลขที่ …………………ถนน …………………………......ตาบล/แขวง …………………………………………..
อาเภอ/เขต …………………จังหวัด …………………….……โทรศัพท์ ……………………………………...……….
โทรสาร ………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอคาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ น้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ น
หลักฐาน
ลงลายมือชื่อ ……………………………………….. ผูถ้ ือหุน้
( ……………………………………… )
วันที่ ……………………………………….
หมำยเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ ้นที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรื อหนังสื อรับรองจากบริ ษ ทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับ รองนิ ติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) และ
รับรองสาเนาถูกต้อง
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
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