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หลักเกณฑ์การให้สิทธผิู้ถือหุ้น 
เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 

 
1. วัตถุประสงค ์

บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองวาระที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ 
2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่า ไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 หรือเท่ากับ 6,000,000  หุ้น 
2.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่ก าหนดตามข้อ 2.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอ

ระเบียบวาระการประชุม 
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม 
(1) เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
(2) เร่ืองที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล

บริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ 

(3) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(4) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
(5) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
(6) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด

หรือไม่สามารถติดต่อได้ 
(7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

3.2 ข้ันตอนในการพิจารณา 
(1) ผู ้ถ ือหุ ้นที ่ม ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” ในส่วนทา้ย 
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ของหลักเกณฑ์นี้หรืออาจแจ้งเรื ่องอย่างไม่เป็นทางการทาง Email address: info@scan-inter.com 
หรือโทรสารหมายเลข 0-2503-4150 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่ง ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจาก บริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ตามที่อยู่ดังนี้ 

ส านักเลขานุการบริษทั 
บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
355 ถนนบอนด์สตรีท  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม               
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูล
เฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” ให้
ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อม เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นชุด
เดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบี ยบวาระการ
ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน 

(4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรับเรื่องที่ไมผ่่านความ
เห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือใน
วันท าการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้ง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วันที่......เมษายน 2565 

 
 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สแกน อินเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทะเบียนหุ้นเลขที่......................................................... รวมจ านวน..................................... หุ้น 
อยู่บ้านเลขที่................................................................. ถนน............................ ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน........................................................ E-mail (ถ้ามี)................................................................ 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เร่ือง 
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน........................... แผ่น  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... เป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก
ข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.2 (2)  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปนีี้ หลักฐานการถือหุ้น 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญ ดังนี้  
 
 
................................................................ผู้ถือหุ้น  
(                                                                )  
วันที่........................................................... 
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หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานทีผู่้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบส าเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี อย่างไม่เป็นทางการ ทาง Email 
address: info@scan-inter.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2503-4150 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี”   

4. ต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง  

6. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  
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