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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ และความเห็นเกี�ยวกบัการดําเนินงานของกิจการให้มากขึ &น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึมมีติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นวาระในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไมต่ํ�ากวา่ 5% (ห้าเปอร์เซ็นต์) ของจํานวนสทิธิ
ออกเสยีงทั &งหมดของบริษัท และเสนอเรื�องมายงับริษัทภายในวนัที� 30 เดือน พฤศจิกายน 2559 
 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัต ิ
3.1 เรื�องที�ไมส่ามารถบรรจใุห้เป็นระเบียบวาระการประชมุ  

3.1.1 เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานข้าราชการ 
หรือ ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั มติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น และจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ 

3.1.2 เรื�องที�ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บคุคล หรือกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึ�งโดยเฉพาะเจาะจง และ
ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งชดัเจน 

3.1.3 เรื�องที�เป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต ่เป็นกรณีที�
ก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

3.1.4 เรื�องที�บริษัทฯ ได้ดาํเนินการแล้ว 
3.1.5 เรื�องที�อยูน่อกเหนืออํานาจที�บริษัทฯ จะดําเนินการได้ 
3.1.6 เรื�องที�เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามที�บริษัทกําหนดไว้ข้างต้น หรือ

เสนอไมท่นัระยะเวลาที�กําหนด 
3.1.7 เอกสาร หลกัฐานเพื�อประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้น มีข้อความไมต่รงกบัความเป็นจริง

หรือคลมุเครือ 
3.2 เงื�อนไขและขั &นตอนในการพิจารณา 

3.2.1 ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�บริษัทกําหนดข้างต้นสามารถเสนอเพิ�มวาระการ
ประชมุลว่งหน้าตอ่บริษัท โดยใช้แบบเสนอเพิ�มวาระการประชมุ (ตามเอกสารแนบ)  
สง่มาทางโทรสารหมายเลข 0-27441053 หรืออีเมล์มาที�เลขานกุารบริษัทฯที� 
secretary@sci-groups.com   
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ทั &งนี & ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัแบบเสนอเพิ�มวาระการประชมุพร้อมลงชื�อไว้เป็นหลกัฐาน 
หรือ หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเอกสารเพิ�มเติมที�เป็น
ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้าม)ี ภายใน วนัที� 30 เดือน 
พฤศจิกายน 2559 เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทฯมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระ
การประชมุ 

3.2.2 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื�อให้มีคุณสมบตัิของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ 2 
เสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกข้อมลู
ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื�อไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมหลกัฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสาร
ประกอบเพิ�มเติม (ถ้ามี) มายงับริษัทฯ ภายในวนัที� 30 เดือน พฤศจิกายน 2559 

3.2.3 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายมีคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ 2 
เสนอระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 เรื�อง ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทกุเรื�องใน
แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ พร้อมลงชื�อไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน และเสนอตอ่
คณะกรรมการพร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ�มเติม (ถ้ามี) ภายใน
วนัที� 30 เดือน พฤศจิกายน 2559 

3.2.4 เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

3.2.5 หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขานกุารบริษัทฯจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน
วนัที� 9 เดือน ธนัวาคม 2559 โดยหากผู้ ถือหุ้นไมด่ําเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้
ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที� 16 เดือน ธนัวาคม 2559 (หากตรงกบัวนัหยดุให้เลื�อนเป็นวนัทํา
การก่อนวนัหยดุนั &น) เลขานกุารบริษัทฯจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื�อทราบการปิดเรื�อง 

3.2.6 เรื�องที�เสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น เลขานกุารบริษัทฯ จะสง่หนงัสอืแจ้ง
ผู้ ถือหุ้นเพื�อทราบการปิดเรื�อง ภายในวนัที� 23 เดือน ธนัวาคม 2559 

3.2.7 เรื�องที�ไมเ่ข้าขา่ยตามข้อ 3.1 เลขานกุารบริษัทฯ จะเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
ในการประชมุ เดือนกมุภาพนัธ์ 

3.2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณาระเบียบวาระการประชมุฯที�ผู้ ถือหุ้นเสนอมา 
3.2.9 เรื�องที�ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจเุป็นวาระการประชมุใน

หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทั &งข้อคดิเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสาํหรับ
เรื�องที�ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ทนัทีหลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯหรือในวนัทําการถดัไป พร้อมชี &แจงเหตผุล
ผา่นช่องทางเว็บไซท์ของบริษัท www.sci-mfgr.com และแจ้งที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครั &งใน
วนัประชมุด้วย 
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แบบเสนอระเบียบวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 

เอสซีไอ อีเลคตริค จํากดั (มหาชน) หรือ เอสซีไอ โดยถือหุ้นสามญัจํานวน..................................................................หุ้น 

อยูบ้่านเลขที/.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง........................................................ 

อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั.........................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................................... 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที/ทํางาน...........................................................E-mail (ถ้ามี)................................................... 

 (2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 

เอสซีไอ อีเลคตริค จํากดั (มหาชน) หรือ เอสซีไอ โดยถือหุ้นสามญัจํานวน..................................................................หุ้น 

อยูบ้่านเลขที/.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง........................................................ 

อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั.........................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................................... 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที/ทํางาน...........................................................E-mail (ถ้ามี)................................................... 

 (3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 

เอสซีไอ อีเลคตริค จํากดั (มหาชน) หรือ เอสซีไอ โดยถือหุ้นสามญัจํานวน..................................................................หุ้น 

อยูบ้่านเลขที/.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง........................................................ 

อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั.........................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................................... 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที/ทํางาน...........................................................E-mail (ถ้ามี)................................................... 

2. ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

เรื/อง 1. .................................................................................................................... 

 2. .................................................................................................................... 

 3. .................................................................................................................... 

3. โดยมีข้อเสนอเพื/อพิจารณา คอื 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

และมีข้อมลูประกอบที/เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

ซึ/งมเีอกสารประกอบเพิ/มเติมที/ได้ลงชื/อรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน.....................................แผน่ 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสารนี @ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารนี @ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสาร

ประกอบเพิ/มเติมถกูต้องทกุประการ และเพื/อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื/อไว้เป็นสาํคญั ดงันี @ 

        ........................................................    ผู้ ถือหุ้น 

        (......................................................) 

        ........................................................    ผู้ ถือหุ้น 

        (......................................................) 

        ........................................................    ผู้ ถือหุ้น 

        (......................................................) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื/นจากตลาด 
 หลกัทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวั
 ประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที/ได้ลงชื/อในแบบเสนอระเบียบวาระ
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ฉบบันี @ พร้อมทั @งรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผ่านอีเมล์ของเลขานุการบริษัทฯ ที/ secretary@sci-
groups.com หรือ โทรสารหมายเลข 0-27441053 และสง่ต้นฉบบัถึงบริษัทฯ ภายในวนัที/ 30 เดือน พฤศจิกายน 
2559 

3. ในกรณีที/ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื/อไว้เป็นหลกัฐานทกุราย 
 และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามเงื/อนไขและขั @นตอนในการพิจารณาข้อ 3.2  

4. ในกรณีที/ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา่ 1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํารายละเอียดทกุวาระ 
 และดําเนินการตามเงื/อนไขและขั @นตอนในการพิจารณาข้อ 3.2  

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าชื/อ ชื/อสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี/ยนแปลงดงักล่าว พร้อมรับรอง
 สาํเนาถกูต้อง 

6. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบตัิที/ 
 ไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด  

 


