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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถ ือห ุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถ ือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า 

 
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลโดยเช่ือมั่นว่า

หลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีเป็นกระบวนการสําคญัท่ีส่งเสริมให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ และบรรลเุป้าหมาย
สําคญัของบริษัท คือ การเพ่ิมมูลค่าสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน และยัง
ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ว่าการดําเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ในการประชุมสามัญประจําปีของผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอช่ือบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดแูล
กิจการท่ีดีท่ีบริษัทพงึปฏิบตัิด้วย โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุ หรือ เสนอชื่อบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 
1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั  
1.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต่ําไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  
1.3 ต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท  
 

2. การเสนอวาระการประชมุ  
2.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นได้แก่  

- เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถงึเหตอุนัควร
สงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว  

- เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการ  
- เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุ ด้วย
คะแนนเสยีงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยท่ีข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงั
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั  

- เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล
บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

- เร่ืองท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างมีนยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
- เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว  
- เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกลุม่ใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท  

2.2 ขัน้ตอนการพิจารณา  
2.2.1 ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทําและนําส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น” 

พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆท่ีครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัทภายใน          
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วันท่ี 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560 และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบเพ่ือ
พิจารณาหรือเพ่ืออนมุติัแล้วแต่กรณีตามท่ีอยู่ดงันี ้

 
ฝ่ายงานเลขานกุารบริษัท  
บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ณ อาคารชํานาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซน็เตอร์ 
ห้องเลขท่ี 65/26 ชัน้ 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  
 
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการได้ท่ี 
E-mail: sct@sankothai.net, ir@sankothai.net หรือ โทรสาร: 02-612-2311 
 

2.2.2 เลขานกุารบริษัทจะพิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นก่อนนําเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องไม่มี
ลกัษณะเข้าขา่ยตามเร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุตามข้อ 2.1 และหากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถจดัสง่เอกสาร
ท่ีครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาท่ีบริษัทกําหนดบริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้ นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น  
2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชมุท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ วา่
ควรบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไม่โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ  
2.2.4 เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 
3.การเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่สาม (3) คน และกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรและมี
คณุสมบติัหรือลกัษณะดงัต่อไปนี ้

3.1.1 ต้องเป็นบคุคลธรรมดา 
3.1.2 ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
3.1.3 เป็นบคุคลซึง่บรรลนิุติภาวะแล้ว 
3.1.4 ไม่เป็นบคุคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3.1.5 ไม่เคยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียววกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
3.1.6 ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
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3.2  ขัน้ตอนการพิจารณา 3.2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจดัทําและนําส่ง “แบบขอเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และ “แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ท่ีครบถ้วนและถูกต้องมายัง
เลขานกุารบริษัท ภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีอยู่ดงันี ้ 

 
ฝ่ายงานเลขานกุารบริษัท  
บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ณ อาคารชํานาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซน็เตอร์ 
ห้องเลขท่ี 65/26 ชัน้ 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ท่ี  
E-mail: sct@sankothai.net , ir@sankothai.net  หรือ โทรสาร: 02-612-2311 
 

3.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และหากผู้
ถือหุ้นไม่สามารถจดัส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกําหนด บริษัทจะถือว่า ผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  
3.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว เพ่ือพิจารณาว่าควรเสนอรายช่ือบุคคล
ดงักลา่วเพื่อรับการเลอืกตัง้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ  
3.2.4 บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจช่ืุอในวาระการเลือกตัง้กรรมการ
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สําหรับบคุคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป  


