บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์ กำรให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท
ด้ วยบริ ษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตำมหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษัทจึงเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่ วมในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติที่เหมำะสมเพื่อพิจำรณำเลื อกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท เป็ นกำร
ล่วงหน้ ำ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอระเบียบวำระประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตังเป็
้ น
กรรมกำรบริ ษัท จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทซึง่ ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัท โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันทำหนังสือเสนอเรื่ องที่จะขอให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถื อหุ้น ซึ่งต้ องระบุว่ำเป็ นเรื่ องเพื่อทรำบ เพื่อ
พิจำรณำ หรื อเพื่ออนุมตั ิ พร้ อมทังระบุ
้ ข้อเท็จจริ งและเหตุผลประกอบวำระที่เสนอและเอกสำรประกอบ
1.2 เป็ นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่ องเพื่อขอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ
วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท
1.3 แสดงหลักฐำนกำรถื อหุ้นยืนยันกับบริ ษัท เช่น สำเนำใบหุ้น หนังสือรั บรองจำกบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อ
หลักฐำนที่แสดงจำนวนหุ้นจำกบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. หลักเกณฑ์ กำรนำเสนอ
-

การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นต้ องระบุวตั ถุประสงค์ และรำยละเอียด
ของเรื่ องที่เสนอ พร้ อมข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ประกอบกำรพิจำรณำ

-

การเสนอชื่อบุ คคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษัท : ผู้ถือหุ้นต้ องระบุรำยละเอียดของ
บุคคลนัน้ ๆ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ รวมทังกำรให้
้
ควำมยินยอมของบุคคลดังกล่ำว โดยบุคคล
ที่จะได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำรับกำรพิจำรณำเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำม
พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ตลอดจนระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติอื่น ๆ ตำมที่บริ ษัท
ก ำหนด ได้ แก่ มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมเชี่ ยวชำญและประสบกำรณ์ ที่ สำมำรถเอื อ้ ประโยชน์ แ ละ
เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษัท มีประวัติกำรทำงำนที่ดี มีควำมเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรด้ วย
ควำมซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และสำมำรถเข้ ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เป็ นต้ น
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3. วำระกำรประชุมดังต่ อไปนีค้ ณะกรรมกำรบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
3.1

เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที่กล่ำวอ้ ำงโดยผู้ถือหุ้น มิได้ แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่ องดังกล่ำว

3.2

เรื่ องที่อยูน่ อกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรื ออำนำจที่บริ ษัทจะดำเนินกำรได้

3.3

เรื่ องซึ่งตำมปกติกฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริ ษัทได้ กำหนด
เป็ นวำระกำรประชุมทุกครัง้

3.4

เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินงำนของบริ ษัท

3.5

เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรื อหน่วยงำนที่
กำกับดูแลบริ ษัท หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท

3.6

เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อกรณีที่ บริ ษัทต้ องกำรข้ อมูลเพิ่มเติมแต่บริ ษัทไม่
สำมำรถติดต่อกับผู้ถือหุ้นซึง่ เสนอได้

3.7

เรื่ องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียง
ที่ น้ อยกว่ำร้ อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่ มี สิ ทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมด โดยข้ อเท็ จจริ งในเรื่ องนัน้ ยังไม่ มี ก ำร
เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั ยะสำคัญ ตลอดจนเรื่ องที่บริ ษัทดำเนินกำรแล้ ว และเรื่ องที่ซ ้ำกับเรื่ องที่เสนอมำก่อน

3.8

ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนดในกำรเสนอวำระล่วงหน้ ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

4. ขัน้ ตอนและกำรพิจำรณำจำกบริษัท
เลขำนุกำรจะรวบรวมระเบียบวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อรำยชื่อบุคคลใดที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
เพื่อพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษัท ตำมที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอ ให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้พิจำรณำ
กลัน่ กรองก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำและสรุ ปเป็ นควำมเห็นเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจำรณำเฉพำะแบบคำขอที่กรอกข้ อควำมครบถ้ วน มีเอกสำรเพียงพอ และได้
นำส่งให้ แก่บริ ษัทอย่ำงถูกต้ องตำมหลักเกณฑ์ นี ้ กรณี ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทลงควำมเห็นว่ำจะไม่นำเสนอ
ระเบียบวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อรำยชื่อบุคคลใดที่ได้ รั บกำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้
เป็ นกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทจะชีแ้ จงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรับทรำบ
ต่อไป
5. ระยะเวลำในกำรเสนอวำระ
ตังแต่
้ วนั ที่ 24 ธันวำคม 2561 – 31 มกรำคม 2562
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6. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี และ/หรือ แบบขอ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท
6.1 ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งต้ นฉบับแบบขอเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรื อ แบบขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท ที่ผ้ ถู ือหุ้นลงลำยมือชื่อแล้ ว (ตำมแบบฟอร์ มที่บริ ษัท
จัด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ตำมที่ ป รำกฎในเว็ บ ไซต์ www.sappe.com) พร้ อมเอกสำรหลัก ฐำนดัง ต่ อ ไปนี เ้ พื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำ
6.1.1 หลักฐำนสำเนำแสดงกำรถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท ได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐำนอื่นจำกบริ ษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อ ตลำดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อผู้รับฝำกทรัพย์สนิ โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถือครองอยู่ หรื อสำเนำใบหุ้น ซึง่
เอกสำรทังหมดผู
้
้ ถือหุ้นต้ องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
6.1.2 หลักฐำนกำรแสดงตน
1) กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนำบัตรประชำชน หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) กรณี นิติบุคคล : สำเนำหนังสือรั บรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ ไม่เกิ น 3 เดือน และสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนหรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ที่ได้ ลงชื่อในหนังสือฉบับนี ้ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
6.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ บุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท และ
เอกสำรที่ เ กี่ ย วข้ อง ได้ แ ก่ รู ป ถ่ ำ ย สำเนำหลัก ฐำนกำรศึกษำ กำรฝึ ก อบรม ประวัติ ก ำรทำงำน
หลักฐำนกำรถือหุ้นของบริ ษัท เป็ นต้ น พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (เฉพาะการเสนอชื ่อบุคคล
เพือ่ พิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท)
6.2 จัดส่งเอกสำรตำมข้ อ 6.1 โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อนำส่งด้ วยตนเองภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
ตำมที่อยูด่ งั นี ้

เลขานุการองค์ กร
บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 71 ถนนรามคาแหง อาคาร S.P.Arcade
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
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