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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอื หุน้ เสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีสว่ นในการดูแลกิจการ และความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของกิจการให้มากขึน้
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้

2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันไม่ต่ากว่า 5% (ห้าเปอร์เซ็นต์) ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท และเสนอเรือ่ งมายังบริษัทภายในวันที่ 10 เดือน ธันวาคม 2564

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
3.1 เรือ่ งที่ไม่สามารถบรรจุให้เป็ นระเบียบวาระการประชุม
3.1.1 เรือ่ งที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานข้าราชการ
หรือ ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ
3.1.2 เรือ่ งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บคุ คล หรือกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยเฉพาะเจาะจง และ
ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทอย่างชัดเจน
3.1.3 เรือ่ งที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่ เป็ นกรณีที่
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
3.1.4 เรือ่ งที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว
3.1.5 เรือ่ งที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้
3.1.6 เรือ่ งที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกาหนดไว้ขา้ งต้น หรือ
เสนอไม่ทนั ระยะเวลาที่กาหนด
3.1.7 เอกสาร หลักฐานเพื่อประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ความไม่ตรงกับความเป็ นจริง
หรือคลุมเครือ
3.2 เงื่อนไขและขัน้ ตอนในการพิจารณา
3.2.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกาหนดข้างต้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมล่วงหน้าต่อบริษัท โดยใช้แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุม (ตามเอกสารแนบ)
ส่งมาทางโทรสารหมายเลข 0-23618018 หรืออีเมล์มาที่เลขานุการบริษัทฯที่
secretary@sci-groups.com
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอเพิ่มวาระการประชุมพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเอกสารเพิ่มเติมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) ภายใน วันที่ 10 เดือน
ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการ
ประชุม
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณ สมบัติของผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนตามข้อ 2
เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เดือน ธันวาคม 2564
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายมีคณ
ุ สมบัติของผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนตามข้อ 2
เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 เรือ่ ง ผูถ้ ือหุน้ ต้องกรอกรายละเอียดทุกเรือ่ งใน
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อ
คณะกรรมการพร้อมหลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ภายใน
วันที่ 10 เดือน ธันวาคม 2564
เลขานุก ารบริษั ท ฯ เป็ น ผู้ร วบรวมให้ค ณะกรรมการบริห ารพิ จ ารณา ก่ อ นเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
หากผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขานุการบริษัทฯจะแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน
วันที่ 17 เดือน ธันวาคม 2564 โดยหากผูถ้ ือหุน้ ไม่ดาเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้
ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เดือน ธันวาคม 2564 (หากตรงกับวันหยุดให้เลือ่ นเป็ นวันทา
การก่อนวันหยุดนัน้ ) เลขานุการบริษัทฯจะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรือ่ ง
เรือ่ งที่เสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้ง
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรือ่ ง ภายในวันที่ 24 เดือน ธันวาคม 2564
เรือ่ งที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุม เดือนกุมภาพันธ์
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาระเบียบวาระการประชุมฯที่ผถู้ ือหุน้ เสนอมา
เรือ่ งที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสาหรับ
เรือ่ งที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
ทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯหรือในวันทาการถัดไป พร้อมชีแ้ จงเหตุผล
ผ่านช่องทางเว็บไซท์ของบริษัท www.sci-mfgr.com และแจ้งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ ใน
วันประชุมด้วย
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