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บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกดั (มหำชน) 

หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2562 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

 

 ด้วยบริษัท เซ็ปเป ้จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงสทิธิและควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น ตำมหลกักำรก ำกบั

ดแูลกิจกำรท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 

และเสนอช่ือบุคคลผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบตัิที่เหมำะสมเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท เป็นกำร

ลว่งหน้ำ โดยมีหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในกำรเสนอระเบียบวำระประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจำรณำเลอืกตัง้เป็น

กรรมกำรบริษัท จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบริษัท โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัท ำหนงัสือเสนอเร่ืองที่จะขอให้

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่ำเป็นเร่ืองเพื่อทรำบ เพื่อ

พิจำรณำ หรือเพื่ออนมุตัิ พร้อมทัง้ระบขุ้อเท็จจริงและเหตผุลประกอบวำระท่ีเสนอและเอกสำรประกอบ 

1.2 เป็นผู้ ถือหุ้นในวนัที่เสนอเร่ืองเพื่อขอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ

วนัที่เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

1.3 แสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้นยืนยันกับบริษัท เช่น ส ำเนำใบหุ้น หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ

หลกัฐำนท่ีแสดงจ ำนวนหุ้นจำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

2.  หลักเกณฑ์กำรน ำเสนอ 

-  การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : ผู้ ถือหุ้นต้องระบวุตัถปุระสงค์ และรำยละเอียด
ของเร่ืองที่เสนอ พร้อมข้อมลูที่เป็นประโยชน์ประกอบกำรพิจำรณำ   

-  การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท : ผู้ ถือหุ้นต้องระบุรำยละเอียดของ
บคุคลนัน้ ๆ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์  รวมทัง้กำรให้ควำมยินยอมของบคุคลดงักลำ่ว โดยบคุคล
ที่จะได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำม
พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
ตลอดจนระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทนุ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิอื่น ๆ ตำมที่บริษัท
ก ำหนด ได้แก่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอือ้ประโยชน์และ
เหมำะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรด้วย
ควำมซื่อสตัย์ มีคณุธรรม จริยธรรม และสำมำรถเข้ำประชมุคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ เป็นต้น 
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3. วำระกำรประชุมดังต่อไปนีค้ณะกรรมกำรบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

3.1 เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลำ่วอ้ำงโดยผู้ ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุ

อนัควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไมป่กติของเร่ืองดงักลำ่ว 

3.2 เร่ืองที่อยูน่อกเหนือขอบเขตวตัถปุระสงค์หรืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 

3.3 เร่ืองซึ่งตำมปกติกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและบริษัทได้ก ำหนด

เป็นวำระกำรประชมุทกุครัง้ 

3.4 เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 

3.5 เร่ืองที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ี

ก ำกบัดแูลบริษัท หรือเร่ืองที่ไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและกำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท  

3.6 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง  หรือกรณีที่บริษัทต้องกำรข้อมลูเพิ่มเติมแต่บริษัทไม่

สำมำรถติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นซึง่เสนอได้ 

3.7 เร่ืองที่เคยเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผำ่นมำ และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียง

ที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยังไม่มีกำร

เปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัยะส ำคญั ตลอดจนเร่ืองที่บริษัทด ำเนินกำรแล้ว และเร่ืองที่ซ ำ้กบัเร่ืองที่เสนอมำก่อน 

3.8 ผู้ ถือหุ้นไมป่ฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดในกำรเสนอวำระลว่งหน้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 

 

4. ขัน้ตอนและกำรพิจำรณำจำกบริษัท  

เลขำนกุำรจะรวบรวมระเบียบวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือรำยช่ือบคุคลใดที่ได้รับกำรเสนอช่ือ

เพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ตำมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจำรณำ

กลัน่กรองก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและสรุปเป็นควำมเห็นเพื่อบรรจุเป็นวำระกำร

ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

ทัง้นี ้บริษัทจะขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเฉพำะแบบค ำขอที่กรอกข้อควำมครบถ้วน มีเอกสำรเพียงพอ และได้

น ำส่งให้แก่บริษัทอย่ำงถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์นี ้กรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทลงควำมเห็นว่ำจะไม่น ำเสนอ

ระเบียบวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือรำยช่ือบคุคลใดที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้

เป็นกรรมกำรบริษัท บริษัทจะชีแ้จงเหตุผลต่อผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เพื่อรับทรำบ

ตอ่ไป 

 

5. ระยะเวลำในกำรเสนอวำระ  

ตัง้แตว่นัท่ี 24 ธนัวำคม 2561 – 31 มกรำคม 2562 
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6. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี และ/หรือ แบบขอ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

6.1 ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัสง่ต้นฉบบัแบบขอเสนอระเบียบวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี และ/หรือ แบบขอเสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ที่ผู้ ถือหุ้นลงลำยมือช่ือแล้ว (ตำมแบบฟอร์มที่บริษัท

จัดเตรียมไว้ให้ตำมที่ปรำกฎในเว็บไซต์ www.sappe.com) พร้อมเอกสำรหลักฐำนดังต่อไปนีเ้พื่อ

ประกอบกำรพิจำรณำ 

6.1.1 หลกัฐำนส ำเนำแสดงกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ

หลกัฐำนอื่นจำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ โดยแสดงจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถือครองอยู ่หรือส ำเนำใบหุ้น    ซึง่

เอกสำรทัง้หมดผู้ ถือหุ้นต้องลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

6.1.2 หลกัฐำนกำรแสดงตน  

1) กรณีบุคคลธรรมดา : ส ำเนำบตัรประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 

พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) กรณีนิติบุคคล : ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และส ำเนำบัตร

ประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม

ที่ได้ลงช่ือในหนงัสอืฉบบันี ้พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

6.1.3 หนงัสือยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท และ

เอกสำรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รูปถ่ำย ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม ประวัติกำรท ำงำน 

หลกัฐำนกำรถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง (เฉพาะการเสนอชื่อบคุคล

เพือ่พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท) 

6.2 จดัสง่เอกสำรตำมข้อ 6.1 โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือน ำสง่ด้วยตนเองภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 

ตำมที่อยูด่งันี ้

 
 

เลขานุการองค์กร 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 71 ถนนรามค าแหง อาคาร S.P.Arcade 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 

  

 


