บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั
ด้วยบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจ การ
ที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์แ ละแนวทาง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้ นรายเดี ยวหรื อหลายรายรวมกั นทำหนังสือเสนอเรื่ องที่ จะขอให้คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ พร้อมทั้ง
ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอและเอกสารประกอบ
1.2 เป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
1.3 แสดงหลักฐานการถือหุ้นยืนยันกับบริษัท เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานที่แสดง
จำนวนหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. หลักเกณฑ์การนำเสนอ
-

การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

-

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ผู้ถือหุ้น ต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ และ

รายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้า
รับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของ
บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่
สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น
3. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม
3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัย
เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
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3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้กำหนดเป็นวาระการ
ประชุมทุกครั้ง
เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกั บดู แล
บริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับ ดูแ ลกิจ การที่ดี
ของบริษัท
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่ บริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแต่บริษัทไม่สามารถ
ติดต่อกับผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอได้
เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสี ยงที่น้ อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างมี นั ยสำคัญ
ตลอดจนเรื่องที่บริษัทดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่เสนอมาก่อน
ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในการเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ขั้นตอนและการพิจารณาจากบริษัท
เลขานุการจะรวบรวมระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่ อ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อน
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปเป็นความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทจะขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาเฉพาะแบบคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารเพียงพอ และได้นำส่งให้แก่
บริษัทอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี้ กรณีที่คณะกรรมการบริษัทลงความเห็นว่าจะไม่นำเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษั ท บริษัทจะชี้แจงเหตุผลต่ อผู้ถือหุ้น
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบต่อไป
5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562
6. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
6.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ตามที่ปรากฎ
ในเว็บไซต์ www.sappe.com) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา
6.1.1 หลักฐานสำเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครองอยู่ หรือสำเนาใบหุ้น ซึ่งเอกสารทั้งหมดผู้ถือหุ้นต้องลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง
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6.1.2 หลักฐานการแสดงตน
1) กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้อง
2) กรณีน ิต ิบ ุค คล : สำเนาหนังสือรับรองนิ ติบ ุ คคลซึ ่ง ออกให้ไม่เ กิ น 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตั ว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในหนังสือ
ฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษั ท และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ รูปถ่าย สำเนาหลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน หลักฐานการถือ หุ้ นของ
บริษัท เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถู กต้อง (เฉพาะการเสนอชื่อบุ คคลเพื่ อ พิ จารณาเลื อกตั้ง เป็ น

กรรมการบริษัท)
6.2 จัดส่งเอกสารตามข้อ 6.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือนำส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษทั
บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 71 ถนนรามคำแหง อาคาร S.P.Arcade
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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