หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผ้ถู ือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
บริษทั สาลี่ พริน้ ท์ตง้ิ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้เปิ ดโอกาสให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์
แก่บริษทั ฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอ
ชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ที่จะมีสทิ ธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณา
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออก
เสีย งทั ง้ หมดของบริษั ท ฯ โดยอาจเป็ นผู้ ถื อ หุ้ น รายเดี ย วหรือ หลายรายรวมกัน ก็ ไ ด้ ตามหลัก เกณฑ์
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/29
1.2 ถือหุน้ บริษทั ฯ ในสัดส่วนทีก่ าหนดตามข้อ 1.1 และต้องถือหุน้ ในวันทีเ่ สนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม หรือวันทีเ่ สนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สาเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทฯ หลักทรัพย์ หรือหลักฐานจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น
2. หลักเกณฑ์ในการนาเสนอ
2.1 การเสนอเรือ่ งเพื่อพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.1.1 หลักเกณฑ์ : เรื่องทีจ่ ะไม่พจิ ารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้แก่
(1) เรื่อ งที่ข ัด กับ กฎหมาย ประกาศ ข้อ บัง คับ กฎและระเบีย บต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานราชการ หรือ
หน่ วยงานทีก่ ากับดูแลบริษทั ฯ หรือเรื่องทีไ่ ม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
(2) เรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และข้อเท็จจริงทีก่ ล่าวอ้างถึง โดยผูถ้ อื หุน้ มิได้แสดง
ถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(3) เรื่องทีอ่ ยู่เหนืออานาจทีบ่ ริษทั ฯ จะดาเนินการได้
(4) เรื่องทีเ่ คยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น เพื่อพิจารณาในรอบปี ทผ่ี ่านมา (ถ้ามี) ซึง่ เคยได้รบั มติสนับสนุ น
ด้วยคะแนนเสียงทีน่ ้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยทีข่ อ้ เท็จจริง
ในเรื่องนัน้ ยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(5) เรื่องทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินการแล้ว
(6) เรื่องทีเ่ ป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ หรือเรื่องทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษทั ฯ
(7) เรื่องที่ไม่เกิดให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญ ต่ อผู้ ถือหุ้น
โดยรวม
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(8) เรื่องทีเ่ สนอไม่ได้มาจากผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือเสนอไม่ทนั ระยะเวลาทีก่ าหนด
(9) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนัน้ มีข้อความไม่ตรงตามความจริงหรือมี
ข้อความคลุมเครือหรือไม่ถูกต้อง
2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
2.2.1 หลักเกณฑ์: คุณสมบัตขิ องกรรมกรรมการบริษทั
บุคคลทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีอายุไม่เกิน 72 ปี บริบรู ณ์
(2) มีคุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท มหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ รวมทัง้ หลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์
สามารถทุ่มเทอุทศิ เวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่ วย มีอายุท่เี หมาะสม มีสุขภาพแข็งแรง และจิตใจที่
สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็ นการล่วงหน้าก่อนประชุม
อย่างดี มีสว่ นร่วมทีส่ ร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็ นนัก ธุรกิจที่มีช่อื เสียง ประวัติการทางาน และจริยธรรมที่ดงี ามและ
ได้รบั การยอมรับจากสังคม
(4) มีความรู้ ความสามารถทีส่ าคัญต่อธุรกิจของบริษทั ได้แก่ ธุรกิจบัญชีและการเงิน บริหารธุรกิจ กลยุทธ์
ธุรกิจ การกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกฎหมาย
(5) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั เกิน 4 บริษทั ในกรณีทเ่ี ป็ นกรรมการบริหาร และ 6 บริษทั ในกรณี
ทีเ่ ป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
3. วิ ธีการนาเสนอเรือ่ งเพื่อพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และขัน้ ตอนการพิ จารณาดาเนิ นการ
3.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมได้ โดย
กรอก “แบบฟอร์มการใช้ สิทธิ เสนอเรื่องเพื่อพิ จารณาบรรจุ เป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564” แบบ ก)ให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมทัง้ ระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่อ งที่ เสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ พิ จ ารณาหรือ เพื่ อ อนุ ม ัติ แ ล้ว แต่ ก รณี โดยสามารถดาวน์ โ หลดได้ จ าก

http://www.saleeprinting.com/Investor Relations
(2) นาส่งแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ (ถ้ามี) ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ 3 ช่องทางเลือก
ดังนี้
1) ทางไปรษณีย์ : ส่งมาที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
บริษทั สาลี่ พริน้ ท์ตง้ิ จากัด (มหาชน)
19 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือ
2) ทางโทรสาร : ส่งมาทีห่ มายเลขโทรสาร 0–2529–6010–11
หรือ
3) ทางอีเมลล์ : โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address : secretary@saleeprinting.com
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ทัง้ นี้ หากผู้ถือหุ้น มีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถามเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 0-2529-6000
3.2 ขัน้ ตอนการพิจารณาดาเนินการ
(1) เลขานุ การบริษทั จะกลันกรองในเบื
่
อ้ งต้นก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา ซึง่ เรื่องเสนอจะต้อง
ไม่มลี กั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1.1 “หลักเกณฑ์ : เรื่องทีจ่ ะไม่พจิ ารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ” และ
ได้จดั ส่งเอกสารต่าง ๆทีจ่ าเป็ นต่อต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษทั ฯ ครบถ้วนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
(2) คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความจาเป็ นและความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผ่ ู้ถอื หุ้นเสนอว่าควร
บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษทั เป็ นทีส่ น้ิ สุด
(3) เรื่องที่ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รบั การบรรจุเป็ นวาระการประชุม ในหนังสือเชิญ
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มข้ อ คิ ด เห็ น ของคณะกรรมการบริษั ท ส่ ว นเรื่อ งที่ ไ ม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูล
อื่นทีเ่ หมาะสมต่อไป
4. วิ ธีการนาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ และขัน้ ตอนการพิ จารณาดาเนิ นการ
4.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
(1) ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้โดยกรอก
“แบบฟอร์ม การใช้ สิ ท ธิ เสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อ รับ การพิ จ ารณาเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท ในการ
ประชุม ผู้ถือ หุ้นสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2564” (แบบ ข)ให้ ถกู ต้ อ ง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐาน ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.saleeprinting.com/Investor Relations
(2) นาส่งแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ (ถ้ามี) ทีเ่ ป็ นประโยชนต่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ 3 ช่องทางเลือก ดังนี้
1) ทางไปรษณีย์ : ส่งมาที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
บริษทั สาลี่ พริน้ ท์ตง้ิ จากัด (มหาชน)
19 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือ
2) ทางโทรสาร : ส่งมาทีห่ มายเลขโทรสาร 0-2529-6010-11
หรือ
3) ทางอีเมลล์ : โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address : secretary@saleeprinting.com
ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยข้อซักถามได้ทส่ี านักเลขานุ การบริษทั เบอร์โทรศัพท์ 0-2529-6000 ต่อ 521
4.2 ขัน้ ตอนการพิจารณาดาเนินการ
(1) เลขานุ การบริษัท จะกลันกรองในเบื
่
้องต้นก่อนน าเสนอให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณา ซึ่งบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัตติ ามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.2.1 “หลักเกณฑ์ : คุณสมบัติ
ของกรรมกรรมการบริษัท ” และได้จดั ส่งเอกสารต่ าง ๆที่จาเป็ นต่ อต่ อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษัท ฯ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
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(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อรับการเลือกตัง้ ในการประชุมทีผ่ ถู้ อื
หุน้ หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษทั เป็ นทีส่ น้ิ สุด
(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รบั การบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มข้ อ คิ ด เห็ น ของคณะกรรมการบริษั ท ส่ ว นเรื่อ งที่ ไ ม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบใน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลอื่นทีเ่ หมาะสมต่อไป
5. เอกสารหลักฐานประกอบการพิ จารณา
ผูถ้ อื หุน้ ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
5.1 หลักฐานการถือหุน้
ได้แก่ สาเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสาร
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด
5.2 เอกสารหลักฐานของของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย กรณีทร่ี วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่
 กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามที่
ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีการแก้ไข
จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
คานาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

6. ระยะเวลาในการยื่นเรือ่ ง
บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งข้อเสนอดังกล่าวได้ นับตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาเสนอเฉพาะเรื่องทีบ่ ริษทั ฯ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
และเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
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