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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิผูถื้อหุ้นและเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึง
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเพ่ือรับการพิจารณาเป็น
กรรมการบริษทั และ/หรือ ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 
ดงัน้ี 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
1.1 เป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออก

เสียงทั้ งหมดของบริษทั พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายต้องลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และ
หลกัฐานของทุกรายรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั  

1.2 เป็นผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีเสนอวาระการประชุม และเป็นผูถื้อหุน้ต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
1.3 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1.1 และ 1.2 สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมประจ าปี โดยกรอกลงแบบฟอร์ม “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น” และ/หรือ “แบบเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั” พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ถึงเลขานุการบริษทั 
ภายในวนัท่ีก าหนด 

1.4 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัตามของ 1.2 สามารถส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี โดยกรอกลงแบบฟอร์ม “แบบเสนอค าถามล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น” พร้อม
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ถึงเลขานุการบริษทั ภายในวนัท่ีก าหนด 

 

2.   หลกัเกณฑ์ 
2.1 การพจิารณาเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงัน้ี 

1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
2) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบวาระต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี

ก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั 

3) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และเร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีเหตุผลท่ีสมควรและสามารถ
อธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

4) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้
5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
6) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
7) เร่ืองที่ เสนอโดยผูถ้ือหุ ้นที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้น ให้ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่

ครบถว้น ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัก าหนด 
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8) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และไดรั้บ
มติสนับสนุนดว้ยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยท่ีขอ้เท็จจริงยงัไม่ได้
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

2.2 การพจิารณาบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
1) ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2) เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั 
3) เป็นผูมี้ภาวะผูน้ า และมีวิสยัทศัน์ 
4) เป็นผูท่ี้มีความเป็นอิสระ 
5) เป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั

กิจการ ไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น 
2.3 การพจิารณาค าถาม ค าถามตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
2) วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 

3. เอกสารหลกัฐาน 
3.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษทั ศูนยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ถา้มี) 
3.2 หลกัฐานการแสดงตน 

บุคคลธรรมดา ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

นิติบุคคล ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุไม่เกิน 1 
เดือน และส าเนาบัตรประจ าต ัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.3 แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และ/หรือ แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั และ/หรือ แบบเสนอค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

น าส่งเอกสารท่ีลงนามครบถว้นพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ตามขอ้ 3. ซ่ึงสามารถใช้
การแจง้อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ secretary@auct.co.th  ก่อนน าส่งไปยงัเลขานุการ
บริษทั ตามท่ีอยูด่า้นล่าง ภายในวนัและเวลาท่ีก าหนด  
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เลขานุการบริษทั   
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 518/28  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) 
แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง   
กรุงเทพมหานคร  10310 

4.  การด าเนินการของคณะกรรมการบริษทัภายหลงัรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้น 
4.1 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวม และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง ครบถว้นของ “แบบเสนอวาระ

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้” และ/หรือ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั” และ/หรือ “แบบ
เสนอค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้” พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีระบุในขอ้ 3. และตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 1 - 2 ท่ีบริษทัก าหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

4.2 คณะกรรมการบริษทัท าการพิจารณา  
o หากวาระท่ีเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระพร้อมแสดง

ความเห็นชอบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และระบุวา่เป็นวาระท่ีน าเสนอโดยผูถื้อหุน้ในหนงัสือเชิญประชุม 
o หากวาระท่ีเสนอไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น

ทราบ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั www.auct.co.th และแจง้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอีกคร้ังในวนั
ประชุม 
 

http://www.auct.co.th/

