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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ของ บริษทั เอสพซีีจ ีจ ากดั(มหาชน) 

 
วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมในเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) จึงเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ได ้ ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดดงัต่อไปน้ี  

หลกัเกณฑ์ 

 1. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ 
  ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นการ
ล่วงหนา้ได ้ตอ้งมีคุณสมบติัครบทุกขอ้ดงัน้ี 
   1.1 เป็นผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคน  ซ่ึงถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั และ 
   1.2 ถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

  2. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
  ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน้ี์ สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558” พร้อม
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ                       
เพ่ือพิจารณา หรือเพ่ืออนุมติัแลว้แต่กรณี ส่งถึงบริษทัภายในระยะเวลาและช่องทางท่ีระบุในขอ้ 4 ของหลกัเกณฑน้ี์ 
  2.1 กรณีผูถื้อหุน้รายเดียว และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าและส่งตน้ฉบบัของหนงัสือ
เสนอระเบียบวาระการประชุม หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี) มีรายละเอียดดงัน้ี 
  - แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 255 8 พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  - หลกัฐานการถือหุน้ ตามขอ้ 1.1 และ 1.2 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารหลกัฐาน 
     จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง 
     ส าเนาถกูตอ้ง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา) 
 - ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาว 
                    ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
   (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล) 
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  - เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) 
  2.2 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558”  และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั โดยผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้ง
จดัท าและส่งตน้ฉบบัของหนงัสือเสนอวาระการประชุม  หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี)     
มีรายละเอียดดงัน้ี 
  - ผูถื้อหุน้รายแรก ตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีใหค้รบถว้น 

   พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  - ผูถื้อหุน้รายท่ีสอง เป็นตน้ไป ลงช่ือไวใ้น“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558”  
    เป็นหลกัฐานทุกราย 
  - หลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกราย ตามขอ้ 1.1 และ 1.2 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ 
     หรือเอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
     (ประเทศไทย) จ ากดั 
  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)พร้อมลงนามรับรองส าเนา 
    ถกูตอ้งของผูถื้อหุน้ทุกราย (กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา) 
  - ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาว 
     ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ท่ีไดล้งลายมือช่ือ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งของ      
     ผูถื้อหุน้ทุกราย (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล) 
  - เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) 
  2.3  เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ือง
ดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม 
   (1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
   (2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้
   (3) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และ
ไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงยงัไม่ได้
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
    (4) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ใหข้อ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น 
ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
   (5) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบริษทั 
   (6) เร่ืองท่ีเสนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้นั้น มีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความ   
เป็นจริงหรือมีขอ้ความคลุมเครือ 
   (7) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน 
เสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
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   (8) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบัทางการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 
   (9) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และบริษทัได ้
ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ัง 
   (10) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
   (11) เร่ืองท่ีซ ้ ากบัเร่ืองท่ีไดเ้สนอมาก่อนแลว้ 
 

  3. การพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม 
  ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบริษทั จะร่วมกนัพิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อ
หุน้เสนอและตรวจสอบเอกสารในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา โดยเร่ืองท่ีผา่นความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัใน
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 

  4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอระเบียบวาระการประชุม 
  บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ั้งแต่วันที่  3 พฤศจิกายน – 31 
ธันวาคม 2557 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมได้ โดยส่งทาง e-mail 
address : Prapatsorn@spcg.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-712-7384 หรือทางไปรษณียต์ามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 

เลขานุการบริษทัและบรรษทัภิบาล 
บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 
ชั้น 14 อาคารยไูนเตด็ทาวเวอร์  เลขท่ี 333/20   
ซอยสุขมุวิท 55(ทองหล่อ) ถนนสุขมุวิท   
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

  5. เง่ือนไขการพิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด ทั้งน้ีขอ้เสนอท่ีไม่ผา่นการพิจารณา บริษทัจะแจง้ให ้
ผูถื้อหุน้ทราบพร้อมเหตุผลต่อไป 

*************************** 


