หลักเกณฑ์ การเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นบริษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
เสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ต้องระบุชื่อและชื่อสกุล บุคคลธรรมดา หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคล ตามกฎหมาย
1.2 ผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายรายต้องถือหุ น้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 % ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั
1.3 ถือหุ น้ ต่อเนื่องมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
กรณี ผถู ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกันเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูล
ของตนเองลงในใบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ พร้ อมทั้งลงลายมือชื่ อ และรวบรวมเป็ นชุ ดเดี ยวกันเพื่อ
จัดส่ งให้บริ ษทั ฯ
2. การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
2.1 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
(1) ผู้ถือหุ้นทีม่ ีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. กรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งที่ 16” ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็ นการเสนอวาระโดย
ผูถ้ ือหุ น้ มากกว่าหนึ่งราย ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายกรอกรายละเอียดของตนเองลงในแบบเสนอระเบียบวาระฯ
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็ นชุดเดียวกัน
(2) หลักฐานที่ตอ้ งแนบไปพร้อมกับใบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี้
(ก) กรณี ผถู้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อใบขับขี่
หรื อ หนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) กรณี ผถู้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคลอายุไม่เกิน 3
เดือน พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงนาม และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อใบขับขี่ หรื อ หนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อดังกล่าว
พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
2.2 บริ ษัทฯ จะรั บพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอมาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ มเพิ่มเติมในกรณี
ต่ อไปนี้
(1) เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และอยูใ่ นอานาจที่บริ ษทั ฯดาเนิ นการได้
โดยมีการให้ขอ้ มูล หรื อเอกสารครบถ้วน
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เรื่ องที่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
(2) เรื่ องที่บริ ษทั ฯไม่เคยดาเนินการ หรื อไม่ซ้ ากับที่ได้เสนอมาก่อนหน้านี้แล้ว
(3) เรื่ องที่ไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับกฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
3. การส่ งเอกสาร
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องจัดส่ งแบบรายการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษทั ฯ กาหนด เป็ นจดหมายลงทะเบียน
มายังสานักเลขานุการบริ ษทั บริ ษทั สหยูเนี่ ยน จากัด (มหาชน) (SUC) เลขที่ 1828 ถนนสุ ขุมวิท แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260 หรื อทาง website http://www.sahaunion.co.th ซึ่ งบริ ษทั จะ
รับเฉพาะเรื่ องที่มาถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551
4. ขั้นตอนการพิจารณา
1. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมและสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อเสนอและเอกสาร
ของผูถ้ ือหุ น้ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
2. การพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อไม่ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ
ถือเป็ นทีย่ ุติ
3. บริ ษทั ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผถู้ ือหุน้ ทราบเฉพาะรายที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม

กรุ ณาส่ ง
สานักเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน) (SUC)
เลขที่ 1828 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
( การเสนอวาระ )
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