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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม  

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

 
วัตถุประสงค์ 

ด้วยบริษัทฯ ตระหนกัถงึสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ 
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้ เป็น
กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2559 เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระในการ
ประชมุตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนดตอ่ไป 
 
คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  และ/หรือ 
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี  ้

1. เป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 

2. ต้องถือหุ้นในสดัส่วนท่ีก าหนดในข้อ 1 อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนบัจากวนัท่ีถือหุ้น
จนถงึวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท 

3. ต้องมีหลกัฐานแสดงการถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองของตน เช่น ใบหุ้น หรือหนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท
หลกัทรัพย์ (Broker) หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั รวมทัง้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  
 
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

1. ขัน้ตอนในการพจิารณา 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดของหลกัเกณฑ์นี ้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น  โดยด าเนินการ ดงันี ้
1.1 กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี  2559 (แบบ ก) ให้ครบถ้วน 

พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายกรอกรายละเอียด
ของตนลงในแบบฟอร์มดงักล่าว คนละ 1 ฉบบั ต่อ 1 วาระ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และรวมเป็นชุดเดียวกนั และให้
ระบช่ืุอบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดตอ่กบับริษัทฯ จ านวน 1 คน 

1.2 จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานที่จะต้องจดัสง่ให้บริษัทฯ พร้อมกบัแบบ ก 1 ชดุตอ่ 1 วาระ ดงันี ้
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(ก)  หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker)  หรือ
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั หรือ ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ข)  หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบตา่งด้าวท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้องโดยบุคคล

ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคล พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบต่างด้าวท่ียังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือดงักล่าวพร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

 
2. เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

1. เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่
เพียงพอ หรือเสนอมาไมท่นัภายในเวลาท่ีก าหนด 

2. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงท่ีกล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดง
ถงึเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

3. เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
4. เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และเร่ือง

ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 
บริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจากข้อเท็จจริงในขณะท่ี
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

5. เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานก ากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์  ข้อบังคบัของบริษัทฯ   มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

6. เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 

 
3. การพจิารณา 

1. เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น ถ้าข้อมลูไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข  หากข้อมลูครบถ้วนจะรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
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เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ  ทัง้นีค้ าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท 
ถือเป็นท่ีสดุ 

2. เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจใุนระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2559 ในหนงัสือบอกกลา่วนดัเชิญประชมุพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

3. เร่ืองท่ีไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบ
ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมระบเุหตผุลในการปฏิเสธด้วย  

 
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

1. ขัน้ตอนการพจิารณา 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีก าหนดของหลกัเกณฑ์นี ้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้า

รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  โดยด าเนินการดงันี ้
1.1 กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข) ให้

ครบถ้วน  พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบฟอร์ม คนละ 1 ใบ ตอ่ 1 รายช่ือ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนั และให้
ระบช่ืุอบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดตอ่กบับริษัทฯ จ านวน 1คน 

1.2 กรอกแบบข้อมลูบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
(แบบ ค) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบัติ ได้แก่ การศึกษา  ประวตัิการท างาน  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  พร้อมลง
ลายมือช่ือยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในแบบฟอร์ม  

1.3 จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะต้องจดัส่งให้บริษัทฯ พร้อมกบั แบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายช่ือ และ 
แบบ ค. ดงันี ้

(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือ
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั หรือ ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ข)  หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบตา่งด้าวท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้องโดยบุคคล

ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคล พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 
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- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทาง หรือใบต่างด้าวท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือดงักล่าวพร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

 
2. คุณลักษณะและคุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

(ก) มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
(ข) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 
(ค) มีภาวะผู้น า  วิสยัทศัน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ   เพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และมี
ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง 
 

3. การพจิารณา 
3.1 เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น ถ้าข้อมลูไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัท

จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข  หากข้อมลูครบถ้วนจะรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาคณุสมบตัิของบุคคลดงักล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาว่า
ควรเสนอรายช่ือบุคคลดงักล่าวเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นหรือไม่  ทัง้นีค้ าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

3.2 บคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการ
บรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ในหนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

3.3 บุคคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในวนัประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น 
 
ช่องทางการรับเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

ผู้ ถือหุ้นจดัสง่เอกสารและหลกัฐานตา่งๆ ท่ีลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ี :- 

 
เลขานกุารบริษัท   
บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 518/28 ซอย รามค าแหง 39 (เทพลีลา)  
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 



เลขที ่518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 
Tel. 0-2934-7344-8 Fax. 0-2935-6202    www.union-auction.com 

หน้าที ่5 จาก 5 หน้า 

หากท่านมีข้อสงสยัประการใด ติดตอ่สอบถามได้ท่ี เลขานกุารบริษัท โทร. 02-934-7344 ตอ่ 148 
 

ระยะเวลาในการยื่นเร่ือง 
 เปิดรับตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2559 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือวนัท่ีตามตราประทบั
ไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นส าคญั 


