บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ด้ วยบริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเลื อกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท เป็ นการ
ล่วงหน้ า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิในการเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัท จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทซึง่ ถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันทาหนังสือเสนอเรื่ องที่จะขอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ต้ องระบุว่าเป็ นเรื่ องเพื่อ ทราบ เพื่ อ
พิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ พร้ อมทังระบุ
้ ข้อเท็จจริ งและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอและเอกสารประกอบ
1.2 เป็ นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่ องเพื่อขอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ
วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
1.3 แสดงหลัก ฐานการถื อหุ้น ยืนยันกับ บริ ษัท เช่ น สาเนาใบหุ้น หนังสือรั บรองจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อ
หลักฐานที่แสดงจานวนหุ้นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. หลักเกณฑ์ การนาเสนอ
-

การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นต้ องระบุวตั ถุประสงค์ และรายละเอียด
ของเรื่ องที่เสนอ พร้ อมข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

-

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษัท : ผู้ถือหุ้นต้ องระบุรายละเอียดของ
บุคคลนันๆ
้ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ รวมทังการให้
้
ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคล
ที่จะได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ตลอดจนระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติอื่นๆ ตามที่บริ ษัท
ก าหนด ได้ แก่ มี ความรู้ ความสามารถความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ที่ สามารถเอื อ้ ประโยชน์ และ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษัท มีประวัติการทางานที่ดี มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วย
ความซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และสามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ เป็ นต้ น
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3. วาระการประชุมดังต่ อไปนีค้ ณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
3.1

เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้น มิได้ แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว

3.2

เรื่ องที่อยูน่ อกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรื ออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการได้

3.3

เรื่ องซึ่งตามปกติกฎหมายกาหนดให้ ต้ องได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริ ษัทได้ กาหนด
เป็ นวาระการประชุมทุกครัง้

3.4

เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท

3.5

เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่
กากับดูแลบริ ษัท หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท

3.6

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

3.7

เรื่ องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียง
ที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมด โดยข้ อเท็จจริ งในเรื่ องนัน้ ยังไม่มี การ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ยะสาคัญ ตลอดจนเรื่ องที่บริ ษัทดาเนินการแล้ ว และเรื่ องที่ซ ้ากับเรื่ องที่เสนอมาก่อน

3.8

ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนดในการเสนอวาระล่วงหน้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ขัน้ ตอนและการพิจารณาจากบริษัท
เลขานุการจะรวบรวมระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อรายชื่อบุคคลใดที่ได้ รั บการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท ตามที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอ ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา
กลัน่ กรองก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาและสรุ ปเป็ นความเห็นเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาเฉพาะแบบคาขอที่กรอกข้ อความครบถ้ วน มีเอกสารเพียงพอ และได้
นาส่งให้ แก่บริ ษัทอย่างถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ นี ้ กรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทลงความเห็นว่าจะไม่นาเสนอ
ระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อรายชื่อบุคคลใดที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือ กตัง้
เป็ นกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อรับทราบ
ต่อไป
5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559
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6. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี และ/หรือ แบบขอ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
6.1 ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งต้ นฉบับแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี และ/หรื อ แบบขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ที่ผ้ ถู ือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ ว (ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษัท
จัด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ตามที่ ป รากฎในเว็ บ ไซต์ www.sappe.com) พร้ อมเอกสารหลัก ฐานดัง ต่ อ ไปนี เ้ พื่ อ
ประกอบการพิจารณา
6.1.1 หลักฐานสาเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย หรื อผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยแสดงจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ื อหุ้นถือครองอยู่ หรื อสาเนาใบหุ้น
ซึง่ เอกสารทังหมดผู
้
้ ถือหุ้นต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
6.1.2 หลักฐานการแสดงตน
1) กรณีบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2) กรณีนิติบุคคล : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ที่ได้ ลงชื่อในหนังสือฉบับนี ้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
6.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท และ
เอกสารที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ รู ป ถ่า ย สาเนาหลัก ฐานการศึก ษา การฝึ กอบรม ประวัติก ารท างาน
หลักฐานการถือหุ้นของบริ ษัท เป็ นต้ น พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (เฉพาะการเสนอชื ่อบุคคล
เพือ่ พิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท)
6.2 จัดส่งเอกสารตามข้ อ 6.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อนาส่งด้ วยตนเองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตามที่อยูด่ งั นี ้

เลขานุการองค์ กร
บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้ า 28 ถนนพระรามเก้ า
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
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