
 

 

 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ส่งค าถามและการเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า 
 

1.  นโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเท่าเทียมกนั  

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)  มนีโยบำยในกำรสรำ้งควำมมัน่ใจในสทิธทิีเ่ท่ำเทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้ทุกรำย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย คอื กำรใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้และกำรเสนอแต่งตัง้

กรรมกำรรำยใหม่เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยระเบยีบกำรทีก่ ำหนดขึน้นี้ เป็นกำรใหส้ทิธแิก่ผู้ถอืหุน้นอกเหนือจำกสทิธทิี ่

ผูถ้อืหุน้มอียู่ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตำมบญัญตักิฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

2.  วตัถปุระสงค ์ 

เพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้พงึปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบักำรดแูลกจิกำร 

- เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้า   

- เปิดโอกำสและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอเพิม่วำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  

-  เปิดโอกำสและช่องทำงใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอผูส้มคัรในต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ  

 

 

3.  ระเบียบการ  

ก. หลกัเกณฑใ์นกำรเสนอ  

 1. รำยละเอยีดขอ้มลูทีผู่ถ้อืหุน้จะเสนอ  

1.1  ชื่อ ทีอ่ยู่ และ เบอรโ์ทรศพัท์ จ ำนวนหุน้ ทีต่ดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอ  

1.2   จ ำนวนหุน้ทีถ่อืครอง ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำทีก่ ำหนดในขอ้ 1. ขำ้งตน้ และตอ้งถอืหุน้ในวนัทีเ่สนอเรื่องในกำรประชมุ

ไม่น้อยกว่ำ 2 เดอืน โดยตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรถอืหุน้ไดแ้ก่ เอกสำรรบัรองจำกบรษิทัหลกัทรพัยเ์อกสำรอื่น

จำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืเอกสำรอื่นทีแ่สดงกำรถอืครองหลกัทรพัย ์

1.3  วตัถุประสงคข์องกำรเสนอเพื่อใหท้รำบว่ำผูถ้อืหุน้ตอ้งกำรใหบ้รรจุเป็นวำระเพื่อพจิำรณำ หรอื เพื่ออนุมตั ิ

เป็นตน้  

1.4   รำยละเอยีดเกีย่วกบัเรื่องทีเ่สนอโดยจะตอ้งชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ เหตุผล และประเดน็ทีต่อ้งกำรใหพ้จิำรณำโดย

ละเอยีด เป็นตน้ 

 1.5  ขอ้มลูรำยละเอยีดอื่นๆ ทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่ำจ ำเป็น และเหน็ตอ้งชีแ้จงเพิม่เตมิเพื่อประโยชน์ตอ่กำรพจิำรณำ 

       หรอืตดัสนิใจ 

 

 

 



 

 

2. กรณีเสนอใหแ้ต่งตัง้กรรมกำรรำยใหม่ ควรมขีอ้มลูอย่ำงน้อยดงันี้  

2.1  ประวตัหิรอืขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลทีเ่สนอใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมกำร  

2.1.1 ขอ้มลูเบือ้งตน้ เช่น ชื่อ-นำมสกุล อำยุ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ประวตักิำรศกึษำ กำรถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ รปูถ่ำย เป็นตน้  

2.1.2 กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอื กจิกำรทีม่ธีุรกจิเกีย่วเน่ืองกบั

ธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั (ถำ้ม)ี เช่น ลูกคำ้ พนัธมติรทำงกำรคำ้ เป็นตน้ เพื่อใหท้รำบ

ว่ำบุคคลดงักล่ำวอำจจะมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักำรเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืไม่  

2.2  ประเภทของกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ เช่น แต่งตัง้เพื่อเป็นกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ 

ประธำนกรรมกำร เป็นตน้  

2.3  ในกรณีทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งมคีุณสมบตั ิ 

    ดงัต่อไปนี้ :-  

2.3.1  ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของทุนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัที่

เกีย่วขอ้งทัง้นี้นับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

2.3.2 เป็นกรรมกำรทีไ่มม่ส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนในบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัที่

เกีย่วขอ้งหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษิทัฯ รวมทัง้ไม่เป็นลูกจำ้งพนักงำน หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดร้บั

เงนิเดอืนประจ ำจำกบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่

ของบรษิทัฯ  

2.3.3  เป็นกรรมกำรทีไ่มม่ผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีไม่ว่ำทำงตรงหรอื ทำงออ้มทัง้ในดำ้นกำรเงนิ

และบรหิำรงำนของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษิทั และ

รวมถงึไมม่ผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงั กล่ำวในเวลำ 1 ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้

เป็นกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบ  

2.3.4 เป็นกรรมกำรทีไ่มใ่ช่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของผูบ้รหิำร หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญข่อง

บรษิทัฯ  

2.3.5  เป็นกรรมกำรทีไ่มไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษิทัฯ 

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ รำยใหญ่ของบรษิทัฯ  

2.3.6  สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละแสดงควำมเหน็หรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน ตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมำย โดยอสิระโดยไม่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษิทัฯ 

รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว  

และเป็นไปตำมประกำศ และขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยอื่นที่

เกีย่วขอ้ง และไมข่ดักบักฎหมำยดงักล่ำวขำ้งตน้  

2.4  หนังสอืยนิยอมจำกบคุคลทีเ่สนอใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมกำร  



 

3. ช่องทำงในกำรเสนอเรื่อง  
3.1  ผูถ้อืหุน้จะตอ้งเสนอเรื่องเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส่งทำงไปรษณียห์รอืทำงโทรสำร (FAX)  
3.2  ส่งผ่ำนช่องทำงกำรรบัเรื่อง 
ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั หรอื เลขำนุกำรบรษิทั 
บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)   
เลขที ่79/349, 350 ชัน้ที ่1,2 ถนนสำธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท ์ 02-213-2999 โทรสำร  02-213-2533   
Email : ranut@glinkthai.com    Website : www.sonic.co.th   
เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรพจิำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้ต่อไป  

4.  ช่วงเวลำทีเ่ปิดรบัเรื่องจำกผูถ้อืหุน้  
ตัง้แต่บดัน้ี จนถงึวนัที ่30 ธนัวำคม 2564 

5.  คณะกรรมกำรจะไม่รบัพจิำรณำหรอืไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้  
5.1.  เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ ำนำจทีบ่รษิทัฯ หรอืคณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรได ้ 
5.2.  เรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และขอ้กล่ำวอำ้งของผูถ้อืหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึเหตุ

อนัควรสงสยัเกีย่วกบัควำมไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่ำว  
5.3.  เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ และไดร้บัมติ

สนับสนุนดว้ยเสยีงทีน้่อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เทจ็จรงิยงัไม่ได้
เปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั  

5.4.  เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอโดยไมม่ขีอ้มลูรำยละเอยีดเพยีงพอหรอืไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนด
ขำ้งตน้  

5.5.  เรื่องอื่นทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้เหน็วำ่ไมม่คีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งบรรจุเป็นวำระ  
(ซึง่คณะกรรมกำรจะชีแ้จงเหตุผลและอธบิำยใหผู้ถ้อืหุน้เขำ้ใจต่อไป)  

 
ข. กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรหลงัจำกรบัเรื่องจำกผูถ้อืหุน้  

1.  กำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ จะน ำเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้ให้
คณะกรรมกำรพจิำรณำในกำรประชุมครัง้ถดัไปหลงัจำกปิดรบัเรือ่งแลว้ 

     2.   กำรบรรจุเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเป็นวำระกำรประชุมเพิม่เตมิ  
 2.1   เรื่องทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำแลว้ว่ำเหมำะสมและควรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้  

       ซึง่จะแจง้ในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมกำรจะใหค้วำมเหน็ในวำระดงักล่ำววำ่เป็น 
       เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้  

 2.2   เรื่องทีค่ณะกรรมกำรไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ พรอ้มเหตุผล โดย      
     ทำงผ่ำน WEBSITE ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้แจง้กำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวผ่ำนช่องทำงเผยแพร่ของ        
     ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนและแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบอกีครัง้หนึ่งในวนัประชุม 
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