หลักเกณฑ์การให้สิทธิผูถ้ ือหุน้
เสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ต้ งิ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถอื หุ้น ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ สทิ ธิแก่ผ้ ูถือหุ้น ในการเสนอเรื่องที่ผ้ ูถือหุ้นเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่บริษัทฯ
เพื่ อพิ จารณาบรรจุ เป็ นระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2562 รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถือหุ้ นเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้ า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูถ้ อื หุน้
ผู้ถอื หุ้นที่จะมีสทิ ธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่ อรับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการบริษัท จะต้ องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้ นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทั้ง หมดของบริ ษั ท ฯ โดยอาจเป็ นผู้ ถื อหุ้ นรายเดีย วหรื อหลายรายรวมกัน ก็ได้ ตามหลัก เกณฑ์พ ระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/29
1.2 ถือหุน้ บริษทั ฯ ในสัดส่วนที่กาหนดตามข้อ 1.1 และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่ น สาเนาใบหุ้ น หนังสือรับรองจากบริษัทฯ หลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้ น
2. หลักเกณฑ์ในการนาเสนอ
2.1 การเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.1.1 หลักเกณฑ์ : เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถอื หุ้น ได้ แก่
(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่ วยงานราชการ หรือหน่ วยงานที่
กากับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัทฯ และมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นและ
การกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัทฯ
(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้ อเท็จจริงที่กล่าวอ้ างถึง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(3) เรื่องที่อยู่เหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้
(4) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบปี ที่ผ่านมา (ถ้ ามี) ซึ่งเคยได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
คะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น
ยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(5) เรื่องที่บริษัทฯ ดาเนินการแล้ ว
(6) เรื่องที่เป็ นไปเพื่ อผลประโยชน์ของบุ คคลหรือกลุ่มบุ คคลใด โดยเฉพาะ หรือเรื่องที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั ผู้ท่เี กี่ยวข้ องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ
(7) เรื่องที่ไม่เกิดให้ เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ถอื หุ้นโดยรวม
(8) เรื่องที่เสนอไม่ได้ มาจากผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ หรือเสนอไม่ทนั ระยะเวลาที่กาหนด
(9) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความไม่ตรงตามความจริงหรือมีข้อความ
คลุมเครือหรือไม่ถูกต้ อง
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2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
2.2.1 หลักเกณฑ์ : คุณสมบัตขิ องกรรมกรรมการบริษัท
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการจะต้ องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะต้ องห้ าม ดังนี้
(1) มีอายุไม่เกิน 72 ปี บริบูรณ์
(2) มีคุณสมบัตถิ ูกต้ องและไม่มลี ักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัทฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบัติหน้ าที่กรรมการด้ วยความระมัดระวัง ด้ วยความซื่อสัต ย์
สามารถทุ่มเทอุทศิ เวลาได้ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุท่เี หมาะสม มีสขุ ภาพแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์
สามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็ นการล่วงหน้ าก่อนประชุมอย่างดี มีส่วน
ร่วมที่สร้ างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้ าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
และ/หรือเป็ นนักธุรกิจที่มชี ่ อื เสียง ประวัตกิ ารทางาน และจริยธรรมที่ดงี ามและได้ รับการยอมรับจากสังคม
(4) มีความรู้ ความสามารถที่สาคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้ แก่ ธุรกิจบัญชีและการเงิน บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ
การกากับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมาย
(5) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 4 บริษัทในกรณีท่เี ป็ นกรรมการบริหาร และ 6 บริษัทในกรณีท่เี ป็ น
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
3. วิธีการนาเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และขั้นตอนการพิจารณาดาเนินการ
3.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) ผู้ถอื หุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมได้ โดยกรอก
“แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุ เป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562”
แบบ ก)ให้ถูกต้อง ครบถ้ วน และลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน พร้ อมทั้งระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมตั แิ ล้ วแต่กรณีโดยสามารถดาวน์โหลดได้ จาก
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(2) นาส่งแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ (ถ้ ามี) ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ 3 ช่องทางเลือก ดังนี้
1) ทางไปรษณีย์ : ส่งมาที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ต้ งิ จากัด (มหาชน)
19 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือ
2) ทางโทรสาร : ส่งมาที่หมายเลขโทรสาร 0–2529–6010–11 หรือ
3) ทางอีเมลล์ : โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address : secretary@saleeprinting.com
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้ อซักถามเกี่ยวกับการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ม และการจัดเตรียมเอกสารประกอบ
สามารถติดต่อสอบถามได้ ท่ี ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 0-2529-6000
3.2 ขั้นตอนการพิจารณาดาเนินการ
(1) เลขานุ การบริษัท จะกลั่นกรองในเบื้องต้ นก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งเรื่องเสนอจะต้ องไม่มี
ลักษณะเข้ าข่ายตามข้ อ 2.1.1 “หลักเกณฑ์ : เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” และได้ จัดส่ง
เอกสารต่าง ๆที่จาเป็ นต่อต่อการพิจารณา (ถ้ ามี) ให้ แก่บริษัทฯ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
(2) คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความจาเป็ นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมผู้ถอื หุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็ นที่ส้ นิ สุด
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(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้ รับการบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้น พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู อื หุ้นทราบในการประชุมผู้ถอื หุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
4. วิธีการนาเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ และขั้นตอนการพิจารณาดาเนินการ
4.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
(1) ผู้ถือหุ้ นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่ อรับการพิ จารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยกรอก
“แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562” (แบบ ข)ให้ถูกต้อง ครบถ้ วน และลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้ จาก http://www.saleeprinting.com/investor-relations
(2) นาส่งแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ (ถ้ ามี) ที่เป็ นประโยชนต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ได้ 3 ช่องทางเลือก ดังนี้
1) ทางไปรษณีย์ : ส่งมาที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ต้ งิ จากัด (มหาชน)
19 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือ
2) ทางโทรสาร : ส่งมาที่หมายเลขโทรสาร 0-2529-6010-11 หรื อ
3) ทางอีเมลล์ : โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address : secretary@saleeprinting.com
ทั้งนี้ หากผู้ถอื หุ้นมีข้อสงสัยข้ อซักถามได้ ท่สี านักเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2529-6000 ต่อ 407
4.2 ขั้นตอนการพิจารณาดาเนินการ
(1) เลขานุการบริษัท จะกลั่นกรองในเบื้องต้ นก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณา
ซึ่ง บุ ค คลที่ได้ รับ การเสนอชื่ อจะต้ องมีคุ ณ สมบัติต ามที่ร ะบุ ไว้ ในข้ อ 2.2.1 “หลักเกณฑ์ : คุ ณ สมบั ติของกรรม
กรรมการบริษัท” และได้ จัดส่งเอกสารต่าง ๆที่จาเป็ นต่อต่อการพิจารณา (ถ้ ามี) ให้ แก่บริษัทฯ ครบถ้ วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน จะพิ จารณาคุ ณ สมบัติของบุค คลดังกล่ าว และให้ ค วามเห็นต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่ อรับการเลือกตั้งในการประชุมที่ผ้ ูถือหุ้ น
หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็ นที่ส้ นิ สุด
(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้ รับการบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้ น พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษั ท ส่วนเรื่องที่ไม่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป
5. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผู้ถอื หุ้นต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
5.1 หลักฐานการถือหุ้น
ได้ แ ก่ ส าเนาใบหุ้ น หนั ง สือ รั บ รองจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ เอกสาร
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด
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5.2 เอกสารหลักฐานของของผู้ถอื หุ้นทุกราย กรณีท่รี วมกันเสนอเรื่อง ได้ แก่
 กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
 กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจลงนามที่
ได้ ลงลายมือชื่อพร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
 กรณีท่ผี ้ ถู อื หุ้นมีการแก้ ไข
จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
คานาหน้ าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
6. ระยะเวลาในการยืน่ เรื่อง
บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู อื หุ้นส่งข้ อเสนอดังกล่าวได้ นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะนาเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถอื หุ้นโดยรวม และ
เป็ นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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