บริ ษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถอื หุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559
และเสนอชือบุคคลเพือเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัท
ด้ วยบริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
และเสนอชื อบุคคลผู้มีค วามรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที เหมาะสมเพือพิจ ารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษั ท เป็ นการ
ล่วงหน้ า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
1. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นทีจะมีสทิ ธิในการเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเลือกตังเป็ น
กรรมการบริษัท จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึงถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิ ออก
เสียงทังหมดของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันทํ าหนังสือเสนอเรื องทีจะขอให้
คณะกรรมการบริ ษั ทพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถื อหุ้น ซึงต้ อ งระบุว่ า เป็ นเรื องเพื อทราบ เพื อ
พิจารณา หรือเพืออนุมตั ิ พร้ อมทังระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระทีเสนอและเอกสารประกอบ
1.2 เป็ นผู้ถือหุ้นในวันทีเสนอเรืองเพือขอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ
วันทีเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท
1.3 แสดงหลัก ฐานการถื อ หุ้น ยื น ยัน กับ บริ ษั ท เช่ น สํา เนาใบหุ้น หนัง สือรับ รองจากบริ ษั ท หลักทรัพ ย์ หรื อ
หลักฐานทีแสดงจํานวนหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2. หลักเกณฑ์ การนําเสนอ
-

การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นต้ องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียด
ของเรืองทีเสนอ พร้ อมข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

-

การเสนอชือบุ คคลเพือพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษั ท : ผู้ถือหุ้นต้ องระบุรายละเอี ยดของ
บุคคลนันๆ และรายละเอียดอืนๆ ทีเป็ นประโยชน์ รวมทังการให้ ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคล
ทีจะได้ รับการเสนอชือให้ เข้ ารับการพิจารณาเพือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทังมีคุณสมบัติอืนๆ ตามทีบริ ษัท
กํา หนด ได้ แ ก่ มี ค วามรู้ ความสามารถความเชี ยวชาญและประสบการณ์ ที สามารถเอื อประโยชน์ แ ละ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทํางานทีดี มีความเป็ นอิสระ ปฏิ บัติหน้ าทีกรรมการด้ วย
ความซือสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และสามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสมําเสมอ เป็ นต้ น
1

3. วาระการประชุมดังต่ อไปนีคณะกรรมการบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
3.1

เรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งทีกล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้น มิได้ แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรืองดังกล่าว

3.2

เรืองทีอยู่นอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการได้

3.3

เรื องซึงตามปกติ กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากทีประชุมผู้ถือหุ้นและบริ ษัทได้ กําหนด
เป็ นวาระการประชุมทุกครัง

3.4

เรืองทีไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท

3.5

เรืองทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที
กํากับดูแลบริษัท หรือเรืองทีไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติทีประชุมผู้ถือหุ้นและการ
กํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท

3.6

เรืองทีผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อกรณีทีบริ ษัทต้ องการข้ อมูลเพิมเติมแต่บริ ษัทไม่
สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นซึงเสนอได้

3.7

เรืองทีเคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียง
ที น้ อยกว่ าร้ อยละ 10 ของจํ านวนหุ้นที มี สิทธิ อ อกเสีย งทังหมด โดยข้ อเท็ จจริ งในเรื องนันยังไม่ มี การ
เปลียนแปลงอย่างมีนยั ยะสําคัญ ตลอดจนเรืองทีบริษัทดําเนินการแล้ ว และเรืองทีซํากับเรืองทีเสนอมาก่อน

3.8

ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทกําหนดในการเสนอวาระล่วงหน้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ขันตอนและการพิจารณาจากบริ ษัท
เลขานุการจะรวบรวมระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อรายชือบุคคลใดทีได้ รับการเสนอชือ
เพื อพิจ ารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษั ท ตามที ผู้ถื อ หุ้นเสนอ ให้ กรรมการอิสระของบริ ษั ท เป็ นผู้พิ จารณา
กลันกรองก่อ นนํ าเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื อพิจ ารณาและสรุ ป เป็ นความเห็ นเพือบรรจุเ ป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
ทังนี บริษัทจะขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาเฉพาะแบบคําขอทีกรอกข้ อความครบถ้ วน มีเอกสารเพียงพอ และได้
นํา ส่ง ให้ แ ก่ บริ ษั ท อย่า งถูกต้ อ งตามหลักเกณฑ์ นี กรณีที คณะกรรมการบริ ษั ท ลงความเห็ น ว่ า จะไม่ นํา เสนอ
ระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อรายชือบุคคลใดทีได้ รับการเสนอชือเพือพิจารณาเลือกตัง
เป็ นกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะชีแจงเหตุผลต่อผู้ถือ หุ้นในทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2559 เพือรับทราบ
ต่อไป
5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ
ตังแต่วนั ที 6 มกราคม 2559 – 6 กุมภาพันธ์ 2559
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6. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี และ/หรื อ แบบขอ
เสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัท
6.1 ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งต้ นฉบับแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี และ/หรื อ แบบขอเสนอ
ชือบุคคลเพือพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัท ทีผู้ถื อหุ้นลงลายมือชือแล้ ว (ตามแบบฟอร์ มทีบริ ษั ท
จัด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ต ามที ปรากฎในเว็ บ ไซต์

www.sappe.com)

พร้ อมเอกสารหลัก ฐานดั ง ต่ อ ไปนี เพื อ

ประกอบการพิจารณา
6.1.1 หลักฐานสําเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ ของบริ ษัท ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอื นจากบริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จํา กัด หรื อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย หรื อผู้รับฝากทรัพ ย์ สิน โดยแสดงจํานวนหุ้นที ผู้ถื อหุ้นถือ ครองอยู่ หรื อสําเนาใบหุ้น
ซึงเอกสารทังหมดผู้ถือหุ้นต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
6.1.2 หลักฐานการแสดงตน
1) กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
2) กรณีนิ ติบุคคล : สํา เนาหนังสือรับรองนิ ติบุคคลซึงออกให้ ไม่เ กิน 3 เดือน และสําเนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ทีได้ ลงชือในหนังสือฉบับนี พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
6.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัท และ
เอกสารที เกี ยวข้ อ ง ได้ แ ก่ รู ป ถ่ า ย สํ า เนาหลัก ฐานการศึ ก ษา การฝึ กอบรม ประวัติ ก ารทํ า งาน
หลักฐานการถือหุ้นของบริษัท เป็ นต้ น พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (เฉพาะการเสนอชื อบุคคล
เพือพิ จารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัท)
6.2 จัดส่งเอกสารตามข้ อ 6.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อนําส่งด้ วยตนเองภายในวันที 6 กุมภาพันธ์ 2559
ตามทีอยู่ดงั นี

เลขานุการองค์ กร
บริ ษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)
เลขที 2 ซอยพระรามเก้ า 28 ถนนพระรามเก้ า
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
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