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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้นและเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษทั จึ ง
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมี สิทธิ เสนอวาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื่ อบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติเพื่ อรับการพิ จารณาเป็ น
กรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ส่ งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายราย โดยมีสัดส่ วนการถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั พร้ อมหลักฐานการถื อหุ ้น กรณี ผูถ้ ื อหุ ้น หลายรายต้องลงลายมื อชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน และ
หลักฐานของทุกรายรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน
1.2 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ต่อเนื่องมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
1.3 ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมประจาปี โดยกรอกลงแบบฟอร์ ม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ” และ/หรื อ “แบบเสนอชื่ อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ” พร้อมเอกสารที่ เกี่ ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ถึงเลขานุ การบริ ษทั
ภายในวันที่กาหนด
1.4 ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีคุณสมบัติตามของ 1.2 สามารถส่ งคาถามล่วงหน้าเกี่ ยวกับวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี โดยกรอกลงแบบฟอร์ ม “แบบเสนอคาถามล่วงหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น” พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ถึงเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่กาหนด
2. หลักเกณฑ์
2.1 การพิจารณาเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี้
1) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั
2) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบวาระต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่
กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และการกากับดู แลกิ จการที่ ดีของ
บริ ษทั
3) เรื่ อ งที่ ไ ม่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท และเรื่ อ งอื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถ
อธิ บายให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าใจได้
4) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
5) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
6) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
7) เรื่ อ งที ่ เ สนอโดยผู ถ้ ื อ หุ ้น ที ่ มี ค ุ ณ สมบัติ ไ ม่ค รบถ้ว น ให้ข อ้ มูล หรื อ เอกสารหลัก ฐานไม่
ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั กาหนด
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8) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้รับ
มติ ส นับสนุ นด้วยเสี ยงที่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ท ธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยที่ ขอ้ เท็จจริ งยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
2.2 การพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
1) ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2) เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั
3) เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ า และมีวิสยั ทัศน์
4) เป็ นผูท้ ี่มีความเป็ นอิสระ
5) เป็ นผูท้ ี่ไม่ประกอบกิจการหรื อเข้าร่ วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น
2.3 การพิจารณาคาถาม คาถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่ อง ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั
2) วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
3. เอกสารหลักฐาน
3.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
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 อายุไ 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 บรองสาเนาถูกต้อง
3.3 แบบเสนอวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น และ/หรื อ แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั และ/หรื อ แบบเสนอคาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
นาส่ งเอกสารที่ ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานที่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ตามข้อ 3. ซึ่ งสามารถใช้
การแจ้งอย่างไม่เป็ นทางการ ผ่านช่ องทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ secretary@auct.co.th ก่ อนนาส่ งไปยังเลขานุ การ
บริ ษทั ตามที่อยูด่ า้ นล่าง ภายในวันและเวลาที่กาหนด
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เลขานุการบริษทั
บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
4. การดาเนินการของคณะกรรมการบริษทั ภายหลังรับเรื่ องจากผู้ถือหุ้น
4.1 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวม และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของ “แบบเสนอวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ” และ/หรื อ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ” และ/หรื อ “แบบ
เสนอคาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ” พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3. และตาม
หลักเกณฑ์ขอ้ 1 - 2 ที่บริ ษทั กาหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4.2 คณะกรรมการบริ ษทั ทาการพิจารณา
o หากวาระที่ เสนอผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุเป็ นวาระพร้อมแสดง
ความเห็นชอบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี และระบุวา่ เป็ นวาระที่นาเสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ ในหนังสื อเชิญประชุม
o หากวาระที่ เสนอไม่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้น
ทราบ พร้อ มทั้งชี้ แ จงเหตุผ ลผ่านเว็บ ไซต์ข องบริ ษทั www.auct.co.th และแจ้งที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอี กครั้ งในวัน
ประชุม
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