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บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

 ด้วยบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น ตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

และเสนอช่ือบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท เป็นการ

ลว่งหน้า โดยมีหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิในการเสนอระเบียบวาระประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัท จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันท าหนงัสือเสนอเร่ืองที่จะขอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเร่ืองเพื่อทราบ เพื่อ

พิจารณา หรือเพื่ออนมุตัิ พร้อมทัง้ระบขุ้อเท็จจริงและเหตผุลประกอบวาระท่ีเสนอและเอกสารประกอบ 

1.2 เป็นผู้ ถือหุ้นในวนัที่เสนอเร่ืองเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ

วนัที่เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

1.3 แสดงหลกัฐานการถือหุ้นยืนยันกับบริษัท เช่น ส าเนาใบหุ้ น หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ

หลกัฐานท่ีแสดงจ านวนหุ้นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

2.  หลักเกณฑ์การน าเสนอ 

-  การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : ผู้ ถือหุ้นต้องระบวุตัถปุระสงค์ และรายละเอียด
ของเร่ืองที่เสนอ พร้อมข้อมลูที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา   

-  การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท : ผู้ ถือหุ้นต้องระบรุายละเอียดของ
บคุคลนัน้ๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์  รวมทัง้การให้ความยินยอมของบคุคลดงักลา่ว โดยบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
ตลอดจนระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิอื่นๆ ตามที่บริษัท
ก าหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์และ
เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท มีประวตัิการท างานท่ีดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วย
ความซื่อสตัย์ มีคณุธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ เป็นต้น 
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3. วาระการประชุมดังต่อไปนีค้ณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

3.1 เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุ

อนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

3.2 เร่ืองที่อยูน่อกเหนือขอบเขตวตัถปุระสงค์หรืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 

3.3 เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและบริษัทได้ก าหนด

เป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

3.4 เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

3.5 เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่

ก ากบัดแูลบริษัท หรือเร่ืองที่ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

3.6 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง  หรือกรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแต่บริษัทไม่

สามารถติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นซึง่เสนอได้ 

3.7 เร่ืองที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียง

ที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยังไม่มีการ

เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัยะส าคญั ตลอดจนเร่ืองที่บริษัทด าเนินการแล้ว และเร่ืองที่ซ า้กบัเร่ืองที่เสนอมาก่อน 

3.8 ผู้ ถือหุ้นไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดในการเสนอวาระลว่งหน้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

4. ขัน้ตอนและการพิจารณาจากบริษัท  

เลขานกุารจะรวบรวมระเบียบวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือรายช่ือบคุคลใดที่ได้รับการเสนอช่ือ

เพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณา

กลัน่กรองก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปเป็นความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

ทัง้นี ้บริษัทจะขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะแบบค าขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารเพียงพอ และได้

น าส่งให้แก่บริษัทอย่างถูกต้องตามหลกัเกณฑ์นี ้กรณีที่คณะกรรมการบริษัทลงความเห็นว่าจะไม่น าเสนอ

ระเบียบวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือรายช่ือบุคคลใดที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลต่อผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อรับทราบ

ตอ่ไป 

 

5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ  

ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธนัวาคม 2559 
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6. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี และ/หรือ แบบขอ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

6.1 ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัสง่ต้นฉบบัแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี และ/หรือ แบบขอเสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ที่ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัท

จัดเตรียมไว้ให้ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์ www.sappe.com) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนีเ้พื่อ

ประกอบการพิจารณา 

6.1.1 หลกัฐานส าเนาแสดงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ

หลกัฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน โดยแสดงจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถือครองอยู่ หรือส าเนาใบหุ้น     

ซึง่เอกสารทัง้หมดผู้ ถือหุ้นต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

6.1.2 หลกัฐานการแสดงตน  

1) กรณีบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2) กรณีนิติบุคคล : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ที่ได้ลงช่ือในหนงัสอืฉบบันี ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

6.1.3 หนงัสอืยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และ

เอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รูปถ่าย ส าเนาหลกัฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการท างาน 

หลกัฐานการถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (เฉพาะการเสนอชื่อบคุคล

เพือ่พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท) 

6.2 จดัสง่เอกสารตามข้อ 6.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือน าสง่ด้วยตนเองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ตามที่อยูด่งันี ้

 
 

เลขานุการองค์กร 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 

  

 


