บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑการใหสทิ ธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเปน
กรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
ดวยความตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จึงไดใหสิทธิแกผูถือหุนของบริษัทฯในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนา โดยมีหลักเกณฑและวิธปี ฏิบัติดังนี้
1. คุณสมบัติของผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอ
ผูถือหุนทีต่ องการจะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
1.2 ถือหุนตอเนื่องมาเปนระยะเวลา 1 ป จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเปน
กรรมการบริษัทฯ
2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
เรื่องที่จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม มีลักษณะดังนี้
(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎ ระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ
ไมเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผูถือหุนและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(2) เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเวน กรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม
(4) เรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว
(5) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจดําเนินการของบริษัทฯ
(6) เรื่องที่ขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอผูถือหุนได
(7) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 1
3. การเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ
3.1 ขอมูลของบุคคลทีไ่ ดรับเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
- ชื่อ/นามสกุล
- วัน / ดือน / ปเกิด / อายุ / เพศ / สถานะการสมรส
- วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา
- ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่กรรมการ
- ประสบการณการทํางาน
- การดํารงตําแหนงปจจุบันในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทจํากัด / องคกรอื่น ๆ
- การถือหุนในบริษัทฯ / บริษัทยอย / บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ที่อยูที่สามารถติดตอได
- รายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ ปนประโยชน
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3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอบังคับและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัทฯ
(2) มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษัทฯ ไดแก ดานการผลิตชิ้นสวนอิเลคโทรนิคหรือยานยนต ดานกฎหมาย ดานบัญชีและการเงิน หรือเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาอื่นที่จะเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ
(3) มีความทุมเทและสามารถอุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ
4. ขั้นตอนและการพิจารณา
4.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม
(1) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมกลั่นกรองขอมูลตามหลักเกณฑที่กําหนดและดําเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทฯ
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา กอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขอเสนอแลวเห็นวาเหมาะสมจะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ
จะแจงในหนังสือนัดประชุมโดยระบุวาเปนระเบียบวาระทีเ่ สนอโดยผูถือหุน
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนหรือผู
แทนที่ผูถือหุนแจงไวตามขอ 5.3 (1) [กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกัน] รับทราบพรอมเหตุผลตอไป
4.2 การเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ
(1) เลขานุการบริษัทจะพิจารณาความถูกตอง ครบถวนและคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการ
บริษัทฯ และดําเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน
ตอไป
(2) บุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทฯ จะแจงในหนังสือนัดประชุม พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และระบุวาเปนบุคคลที่ไดรับ
เสนอชื่อโดยผูถือหุน
(3) บุคคลที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนหรือผูแทนที่ผูถือหุนแจง
ไวตามขอ 5.4 (1) [กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกัน] รับทราบพรอมเหตุผลตอไป
4.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมและผูสมัครที่ผูถือหุนเสนอมา โดยคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเปนที่สุด
5. เอกสารที่เกี่ยวของ
5.1 เอกสารการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือเอกสารจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
5.2 เอกสารของผูถือหุนทุกราย กรณีรวมกันเสนอเรื่อง
(1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
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(2) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
5.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม
(1) แบบฟอรมเสนอระเบียบวาระการประชุม
กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบฟอรมการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม” และลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอหนึ่ง
ระเบียบวาระ ในการนี้ใหกรอกชื่อบุคคลหนึ่งชื่อ ซึ่งผูถือหุนรวมกันทุกรายมอบหมายใหเปนผูติดตอแทน การติดตอกับบุคคล
ดังกลาวใหถือวาเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว
(2) เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถามี) พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
5.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ
(1) แบบฟอรเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ
กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบฟอรมการ
เสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ” และลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการ
เสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ใหกรอกชื่อบุคคลหนึ่งชื่อ ซึ่งผูถือหุนรวมกันทุกรายมอบหมายใหเปนผูติดตอแทน การ
ติดตอกับบุคคลดังกลาวใหถือวาเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว
(2) แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับเสนอชื่อและลงนามโดยบุคคลที่ไดรับเสนอชื่อ
(3) เอกสารที่เกี่ยวของและลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยบุคคลที่ไดรับเสนอชื่อ ไดแก วุฒิการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน การฝกอบรม เอกสารการถือหุนในบริษัทฯ
(4) เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถามี) พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
6. ชองทางการสงเรื่อง
6.1 สงเอกสารทางโทรสาร (035) 226 702 หรือ Email: Siritornch@spp.co.th
6.2 สงเอกสารหรือสําเนาเอกสารตามที่ระบุไวในขอ 5 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยสงมาที่
สํานักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 40, 42 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมูที่ 9 ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
6.3 หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถาม
โทรศัพท (035) 226 700-1 ตอ 107
7. ระยะเวลาสิ้นสุดการสงเรื่อง
ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561
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