หลักเกณฑ์การให้สิทธิ แก่ผถู้ ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563
ส่งคําถามและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิ จารณาเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการล่วงหน้ า
1.

นโยบายการให้สิทธิ แก่ผถู้ ือหุ้นที่เท่าเทียมกัน
บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการสร้างความมันใจในสิ
่
ทธิทเ่ี ท่าเทียมกันต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย คือ การให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการเสนอแต่งตัง้
กรรมการรายใหม่เป็ นการล่วงหน้า โดยระเบียบการทีก่ าํ หนดขึน้ นี้ เป็ นการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ นอกเหนือจากสิทธิท่ี
ผูถ้ อื หุน้ มีอยูต่ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามบัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

2.

วัตถุประสงค์
เพือ่ ดําเนินการให้เป็ นไปตามข้อพึงปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับการดูแลกิจการ
- เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้า
- เปิ ดโอกาสและอํานวยความสะดวกแก่ผถ
ู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
- เปิ ดโอกาสและช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอผูส้ มัครในตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ

3.

ระเบียบการ
ก. หลักเกณฑ์ในการเสนอ
1. รายละเอียดข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะเสนอ
1.1 ชือ่ ทีอ่ ยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ จํานวนหุน้ ทีต่ ดิ ต่อได้ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอ
1.2 จํานวนหุน้ ทีถ่ อื ครอง ต้องไม่ต่าํ กว่าทีก่ าํ หนดในข้อ 1. ข้างต้น และต้องถือหุน้ ในวันทีเ่ สนอเรือ่ งในการประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยต้องแสดงหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์เอกสารอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเอกสารอื่นทีแ่ สดงการถือครองหลักทรัพย์
1.3 วัตถุประสงค์ของการเสนอเพื่อให้ทราบว่าผูถ้ อื หุน้ ต้องการให้บรรจุเป็ นวาระเพื่อพิจารณา หรือ เพือ่ อนุมตั ิ
เป็ นต้น
1.4 รายละเอียดเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ สนอโดยจะต้องชีแ้ จงข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นทีต่ อ้ งการให้พจิ ารณาโดย
ละเอียด เป็ นต้น
1.5 ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เห็นว่าจําเป็ น และเห็นต้องชีแ้ จงเพิม่ เติมเพือ่ ประโยชน์ต่อการพิจารณา
หรือตัดสินใจ

2. กรณีเสนอให้แต่งตัง้ กรรมการรายใหม่ ควรมีขอ้ มูลอย่างน้อยดังนี้ :2.1 ประวัตหิ รือข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ สนอให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
2.1.1 ข้อมูลเบือ้ งต้น เช่น ชือ่ -นามสกุล อายุ ประสบการณ์การทํางาน ประวัตกิ ารศึกษา การถือหุน้ ใน
บริษทั ฯ รูปถ่าย เป็ นต้น
2.1.2 การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ หรือ กิจการทีม่ ธี ุรกิจเกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ (ถ้ามี) เช่น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า เป็ นต้น เพือ่ ให้ทราบ
ว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั การเป็ นกรรมการบริษทั ฯ หรือไม่
2.2 ประเภทของกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ เช่น แต่งตัง้ เพือ่ เป็ นกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ เป็ นต้น
2.3 ในกรณีทเ่ี สนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ :2.3.1 ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชําระแล้วของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ที่
เกีย่ วข้องทัง้ นี้นับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2.3.2 เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ที่
เกีย่ วข้องหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้างพนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจําจากบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ฯ
2.3.3 เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือ ทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงิน
และบริหารงานของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั และ
รวมถึงไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดัง กล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
2.3.4 เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ใช่เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ
2.3.5 เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
2.3.6 สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมาย โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
และเป็ นไปตามประกาศ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้อง และไม่ขดั กับกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
2.4 หนังสือยินยอมจากบุคคลทีเ่ สนอให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

3. ช่องทางในการเสนอเรือ่ ง
3.1 ผูถ้ อื หุน้ จะต้องเสนอเรื่องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งทางไปรษณียห์ รือทางโทรสาร (FAX)
3.2 ส่งผ่านช่องทางการรับเรือ่ ง
ประธานคณะกรรมการบริษทั หรือ เลขานุการบริษทั
บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 79/349, 350 ชัน้ ที่ 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-213-2999 โทรสาร 02-213-2499
Email : companysecretary@sonic.co.th Website : www.sonic.co.th
เพือ่ นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
4. ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดรับเรือ่ งจากผูถ้ อื หุน้
ตัง้ แต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5. คณะกรรมการจะไม่รบั พิจารณาหรือไม่บรรจุเรือ่ งต่อไปนี้เป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
5.1. เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั ฯ หรือคณะกรรมการจะดําเนินการได้
5.2. เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และข้อกล่าวอ้างของผูถ้ อื หุน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรือ่ งดังกล่าว
5.3. เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา และได้รบั มติ
สนับสนุนด้วยเสียงทีน่ ้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยทีข่ อ้ เท็จจริงยังไม่ได้
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
5.4. เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอโดยไม่มขี อ้ มูลรายละเอียดเพียงพอหรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กําหนด
ข้างต้น
5.5. เรือ่ งอื่นทีค่ ณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องบรรจุเป็ นวาระ
(ซึง่ คณะกรรมการจะชีแ้ จงเหตุผลและอธิบายให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจต่อไป)
ข. การดําเนินงานของคณะกรรมการหลังจากรับเรือ่ งจากผูถ้ อื หุน้
1. การประชุมคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ จะนําเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอตามข้อ (ก) ข้างต้นให้
คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครัง้ ถัดไปหลังจากปิ ดรับเรือ่ งแล้ว
2. การบรรจุเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุมเพิม่ เติม
2.1 เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
ซึง่ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็ น
เรือ่ งทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้
2.2 เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ พร้อมเหตุผล โดย
ทางผ่าน WEBSITE ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ แจ้งการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนและแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบอีกครัง้ หนึ่งในวันประชุม

