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บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 

และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

 

 ด้วยบริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถงึสทิธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลกัการกํากับ

ดแูลกิจการที�ดี บริษัทจงึเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 

และเสนอชื�อบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที�เหมาะสมเพื�อพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการ

ลว่งหน้า โดยมีหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิดงัต่อไปนี � 

1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที�จะมีสทิธิในการเสนอระเบียบวาระประชมุสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเลือกตั �งเป็น

กรรมการบริษัท จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี � 

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ�งถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออก

เสียงทั �งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันทําหนังสือเสนอเรื�องที�จะขอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ�งต้องระบุว่าเป็นเรื�องเพื�อทราบ เพื�อ

พิจารณา หรือเพื�ออนมุตัิ พร้อมทั �งระบขุ้อเท็จจริงและเหตผุลประกอบวาระที�เสนอและเอกสารประกอบ 

1.2 เป็นผู้ถือหุ้นในวนัที�เสนอเรื�องเพื�อขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ

วนัที�เสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

1.3 แสดงหลักฐานการถือหุ้นยืนยันกับบริษัท เช่น สําเนาใบหุ้ น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ

หลกัฐานที�แสดงจํานวนหุ้นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

2.  หลักเกณฑ์การนําเสนอ 

-  การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียด

ของเรื�องที�เสนอ พร้อมข้อมลูที�เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา   

-  การเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษัท : ผู้ถือหุ้ นต้องระบุรายละเอียดของ

บคุคลนั �นๆ และรายละเอียดอื�นๆ ที�เป็นประโยชน์  รวมทั �งการให้ความยินยอมของบคุคลดงักลา่ว โดยบุคคล

ที�จะได้รับการเสนอชื�อให้เข้ารับการพิจารณาเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

ตลอดจนระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั �งมีคุณสมบัติอื�นๆ ตามที�บริษัท

กําหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ที�สามารถเอื �อประโยชน์และ

เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท มีประวตัิการทํางานที�ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที�กรรมการด้วย

ความซื�อสตัย์ มีคณุธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอย่างสมํ�าเสมอ เป็นต้น 
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3. วาระการประชุมดังต่อไปนี �คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

3.1 เรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที�กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุ

อนัควรสงสยัเกี�ยวกบัความไม่ปกติของเรื�องดงักล่าว 

3.2 เรื�องที�อยู่นอกเหนือขอบเขตวตัถปุระสงค์หรืออํานาจที�บริษัทจะดําเนินการได้ 

3.3 เรื�องซึ�งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้กําหนด

เป็นวาระการประชมุทกุครั �ง 

3.4 เรื�องที�ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท 

3.5 เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที�

กํากบัดแูลบริษัท หรือเรื�องที�ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติที�ประชุมผู้ถือหุ้นและการ

กํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท  

3.6 เรื�องที�ผู้ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง  หรือกรณีที�บริษัทต้องการข้อมูลเพิ�มเติมแต่บริษัทไม่

สามารถติดต่อกบัผู้ถือหุ้นซึ�งเสนอได้ 

3.7 เรื�องที�เคยเสนอต่อที�ประชมุผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที�ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียง

ที�น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้ นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื�องนั �นยังไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัยะสําคัญ ตลอดจนเรื�องที�บริษัทดําเนินการแล้ว และเรื�องที�ซํ �ากบัเรื�องที�เสนอมาก่อน 

3.8 ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�บริษัทกําหนดในการเสนอวาระลว่งหน้าในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น 

 

4. ขั �นตอนและการพิจารณาจากบริษัท  

เลขานกุารจะรวบรวมระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื�อบุคคลใดที�ได้รับการเสนอชื�อ

เพื�อพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท ตามที�ผู้ถือหุ้ นเสนอ ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ พิจารณา

กลั�นกรองก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาและสรุปเป็นความเห็นเพื�อบรรจุเป็นวาระการ

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นต่อไป  

ทั �งนี � บริษัทจะขอสงวนสทิธิที�จะพิจารณาเฉพาะแบบคําขอที�กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารเพียงพอ และได้

นําส่งให้แก่บริษัทอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี � กรณีที�คณะกรรมการบริษัทลงความเห็นว่าจะไม่นําเสนอ

ระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื�อบุคคลใดที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อพิจารณาเลือกตั �ง

เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะชี �แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นในที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื�อรับทราบ

ต่อไป 

 

5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ  

ตั �งแต่วนัที� 6 มกราคม 2559 – 6 กมุภาพนัธ์ 2559 
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6. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี และ/หรือ แบบขอ

เสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

6.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจดัสง่ต้นฉบบัแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี และ/หรือ แบบขอเสนอ

ชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท ที�ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื�อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที�บริษัท

จัดเตรียมไว้ให้ตามที�ปรากฎในเว็บไซต์ www.sappe.com) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี �เพื�อ

ประกอบการพิจารณา 

6.1.1 หลกัฐานสําเนาแสดงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ

หลักฐานอื�นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน โดยแสดงจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้ นถือครองอยู่ หรือสําเนาใบหุ้ น    

ซึ�งเอกสารทั �งหมดผู้ถือหุ้นต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

6.1.2 หลกัฐานการแสดงตน  

1) กรณีบุคคลธรรมดา : สาํเนาบตัรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2) กรณีนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ�งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และสําเนาบัตร

ประจําตวัประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ที�ได้ลงชื�อในหนงัสอืฉบบันี � พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

6.1.3 หนงัสอืยินยอมของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท และ

เอกสารที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ รูปถ่าย สําเนาหลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทํางาน 

หลกัฐานการถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง (เฉพาะการเสนอชื�อบุคคล

เพื�อพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษัท) 

6.2 จดัสง่เอกสารตามข้อ 6.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือนําส่งด้วยตนเองภายในวันที� 6 กุมภาพันธ์ 2559 

ตามที�อยู่ดงันี � 

 
 

เลขานุการองค์กร 

บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) 

เลขที� 2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 

  

 


