บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่ อบุคคลเป็ น
กรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่ วงหน้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ด้วยความตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั
ซิ งเกิ้ ล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จึ งได้ให้สิทธิ แก่ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในการเสนอระเบี ยบวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิดงั นี้
1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเสนอ
ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการจะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติดงั นี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน
1.2 ถื อ หุ ้นต่ อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลา 1 ปี จนถึ งวัน ที่ เสนอระเบี ยบวาระการประชุ มและ/หรื อเสนอชื่ อ บุ คคลเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ
2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม มีลกั ษณะดังนี้
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั ฯ
ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
(2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่ องที่ เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ยกเว้น กรณี ที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(4) เรื่ องที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว
(5) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจดาเนินการของบริ ษทั ฯ
(6) เรื่ องที่ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อผูถ้ ือหุน้ ได้
(7) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1
3. การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
3.1 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
- ชื่อ/นามสกุล
- วัน / ดือน / ปี เกิด / อายุ / เพศ / สถานะการสมรส
- วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา
- ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
- ประสบการณ์การทางาน
- การดารงตาแหน่งปั จจุบนั ในบริ ษทั จดทะเบียน / บริ ษทั จากัด / องค์กรอื่น ๆ
- การถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
- รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์
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3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั ฯ
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
(2) มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะ
ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ด้านการผลิ ต ชิ้ นส่ วนอิ เลคโทรนิ คหรื อยานยนต์ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และการเงิ น หรื อเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาอื่นที่จะเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
4. ขั้นตอนและการพิจารณา
4.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม
(1) เลขานุการบริ ษทั จะรวบรวมกลัน่ กรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและดาเนิ นงานตามขั้นตอนของบริ ษทั ฯ
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา ก่อนนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาข้อเสนอแล้วเห็ นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็ นระเบี ยบวาระการประชุม บริ ษทั ฯ
จะแจ้งในหนังสื อนัดประชุมโดยระบุวา่ เป็ นระเบียบวาระที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วไม่บรรจุเป็ นระเบี ยบวาระการประชุม บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผู ้
แทนที่ผถู ้ ือหุน้ แจ้งไว้ตามข้อ 5.3 (1) [กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกัน] รับทราบพร้อมเหตุผลต่อไป
4.2 การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
(1) เลขานุ การบริ ษทั จะพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนและคุณสมบัติของบุ คคลที่ ได้รับเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ และดาเนิ นงานตามขั้นตอนของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาก่อนนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ต่อไป
(2) บุ คคลที่ ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ จะได้รับการเสนอชื่ อในระเบี ยบวาระการเลื อกตั้ง
กรรมการบริ ษทั ฯ จะแจ้งในหนังสื อนัดประชุม พร้อมความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และระบุว่าเป็ นบุคคลที่ ได้รับ
เสนอชื่อโดยผูถ้ ือหุน้
(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนที่ผถู ้ ือหุ ้นแจ้ง
ไว้ตามข้อ 5.4 (1) [กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกัน] รับทราบพร้อมเหตุผลต่อไป
4.3 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมและผูส้ มัครที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอมา โดยคา
วินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ถือเป็ นที่สุด
5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.1 เอกสารการถือหุ ้น ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อเอกสารจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
5.2 เอกสารของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย กรณี รวมกันเสนอเรื่ อง
(1) กรณี ผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นบุ ค คลธรรมดา: สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน / ส าเนาหนังสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
2

(2) กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล: สาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล / สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
5.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม
(1) แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์ มการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่ งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่ ง
ระเบียบวาระ ในการนี้ให้กรอกชื่อบุคคลหนึ่งชื่อ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ รวมกันทุกรายมอบหมายให้เป็ นผูต้ ิดต่อแทน การติดต่อกับบุคคล
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้
(2) เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
5.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
(1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์ มการ
เสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการ
เสนอชื่อกรรมการหนึ่ งคน ในการนี้ ให้กรอกชื่อบุคคลหนึ่ งชื่อ ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นรวมกันทุกรายมอบหมายให้เป็ นผูต้ ิดต่อแทน การ
ติดต่อกับบุคคลดังกล่าวให้ถือว่าเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้
(2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อและลงนามโดยบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อ
(3) เอกสารที่ เกี่ยวข้องและลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประวัติการ
ทางาน การฝึ กอบรม เอกสารการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
(4) เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
6. ช่องทางการส่งเรื่ อง
6.1 ส่งเอกสารทางโทรสาร (035) 226 702 หรื อ Email: ir@spp.co.th
6.2 ส่งเอกสารหรื อสาเนาเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งมาที่
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 40 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ที่ 9 ตาบลธนู อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13210
6.3 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถาม
โทรศัพท์ (035) 226 700-1 ต่อ 107 หรื อ 02-090-0661-4
7. ระยะเวลาสิ้นสุดการส่งเรื่ อง
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
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