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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า 

 
บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้ด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลโดยเช่ือมัน่ว่า

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นกระบวนการส าคญัที่สง่เสริมให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ และบรรลเุป้าหมาย
ส าคญัของบริษัท คือ การเพิ่มมลูค่าสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียอื่น และยงั
ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ว่าการด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ในการประชุมสามญัประจ าปีของผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยได้เสนอระเบียบวาระการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทลว่งหน้า ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีที่บริษัทพงึปฏิบตัิด้วย โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุ หรือ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 
1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั  
1.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท  
1.3 ต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  
 

2. การเสนอวาระการประชมุ  
2.1 เร่ืองทีจ่ะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นได้แก่  

- เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถงึเหตอุนัควร
สงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว  

-  เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการ  
- เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาในรอบ 1 ปีที่ผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุ ด้วย
คะแนนเสยีงที่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงั
ไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

- เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที่ก ากบัดแูล
บริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ถือหุ้น การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

-  เร่ืองที่ไมก่่อให้เกิดประโยชน์ หรือเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
-  เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว  
- เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ หรือเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบัผู้ที่เก่ียวข้องกลุม่ใดกลุม่หนึง่ของบริษัท  

2.2 ขัน้ตอนการพิจารณา  
2.2.1 ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจดัท าและน าสง่ “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น”  

พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัทภายใน          
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วนัที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 และต้องระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อ
พิจารณาหรือเพื่ออนมุตัิแล้วแตก่รณีตามที่อยูด่งันี ้

 
ฝ่ายงานเลขานกุารบริษัท  
บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ อาคารช านาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ 
ห้องเลขที่ 65/26 ชัน้ 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  
 
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอยา่งไมเ่ป็นทางการได้ที ่
E-mail: sct@sankothai.net, ir@sankothai.net หรือ โทรสาร: 02-612-2311 
 

2.2.2 เลขานกุารบริษัทจะพิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นก่อนน าเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องไม่มี
ลกัษณะเข้าขา่ยตามเร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุตามข้อ 2.1 และหากผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถจดัสง่เอกสาร
ที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทก าหนดบริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น  
2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพจิารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ วา่
ควรบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไมโ่ดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ  
2.2.4 เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 
3.การเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่สาม (3) คน และกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและมี
คณุสมบตัิหรือลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 ต้องเป็นบคุคลธรรมดา 
3.1.2 ไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
3.1.3 เป็นบคุคลซึง่บรรลนุิติภาวะแล้ว 
3.1.4 ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3.1.5 ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
3.1.6 ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที่ 
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3.2 ขัน้ตอนการพิจารณา 3.2.1 ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจดัท าและน าสง่ “แบบขอเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถกูต้องมายงั
เลขานกุารบริษัท ภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2561 ตามที่อยูด่งันี ้ 

 
ฝ่ายงานเลขานกุารบริษัท  
บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ อาคารช านาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ 
ห้องเลขที่ 65/26 ชัน้ 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการได้ที่  
E-mail: sct@sankothai.net , ir@sankothai.net  หรือ โทรสาร: 02-612-2311 
 

3.2.2 เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และหากผู้
ถือหุ้นไม่สามารถจดัสง่เอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทก าหนด  บริษัทจะถือว่า ผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ  
3.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลดงักลา่ว เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายช่ือบคุคล
ดงักลา่วเพื่อรับการเลอืกตัง้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ  
3.2.4 บคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุช่ือในวาระการเลือกตัง้กรรมการ
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับบคุคลที่ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสมตอ่ไป  
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