หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้เปิ ดโอกาสให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการเสนอเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
1) คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็ นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.1. เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ซึ่ งถือหุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28
1.2. ถือหุ น้ บริ ษทั ในสัดส่ วนที่กาํ หนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอเรื่ องเพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
1.3. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ น้ เช่น สําเนาใบหุ น้ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้น
2) หลักเกณฑ์ ในการนําเสนอ
2.1. การเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื่ องที่บริ ษทั จะไม่พิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม มีดงั นี้
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กาํ กับดูแล
บริ ษทั หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ
(2) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ น้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั ควร
สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรื ออํานาจที่บริ ษทั จะดําเนินการได้
(4) เรื่ องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ งในเรื่ องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ

(5) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(6) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรื อ
เสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาํ หนด
(7) เรื่ องที่เสนอหรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุ น้ นั้นมีขอ้ ความที่ไม่ตรงตามความจริ งหรื อมีขอ้ ความ
คลุมเครื อหรื อไม่ถูกต้อง
(8) เรื่ องที่เป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสี ยหายอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(9) เรื่ องซึ่ งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี พิจารณา และบริ ษทั ได้ดาํ เนินการกําหนดเป็ นวาระ
การประชุมทุกครั้ง
(10) เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
(11) เรื่ องที่ซ้ าํ กับเรื่ องที่ได้เสนอมาก่อนหน้าแล้ว
(12) เรื่ องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นที่ตอ้ งบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมนี้ ทางคณะกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผู ้
พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาต่อไป โดยเรื่ องที่ผา่ นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมในคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2559 ต่อไป
2.2. การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังนี้
(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู ้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสําคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั
(3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริ ษทั ฯ ทั้งในเรื่ องธุรกิจและส่ วนบุคคล
(4) มีเวลาให้กบั บริ ษทั ฯ ทั้งในและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งสามารถปฎิบตั ิงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
มอบหมาย
(5) ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จด
ทะเบียน
โดยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรอง คัดเลือก รายชื่อและคุณสมบัติที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ซึ่ งจะต้องมีเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และมีขอ้ มูลเพียงพอ ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษทั ฯ ก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาต่อไป โดยรายชื่อที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะถูกบรรจุเป็ นรายชื่อผู ้
ถูกเสนอเป็ นกรรมการ ในคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 ต่อไป
3) วิธีการนําเสนอ
3.1. การเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมได้ โดยกรอก
“แบบเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559” (แบบ ก) ซึ่ งสามารถดาวน์

โหลดได้จาก http://www.malee.co.th/investor_th.php และนําส่ งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริ ษทั
3.2. การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั ได้ โดยกรอก “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ า
รับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ” (แบบ ข) และ “แบบข้ อมูลของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการ” (แบบ ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.malee.co.th/investor_th.php
และนําส่ งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
** ทั้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากท้ ายแบบ ก ข และ ค **
4) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
4.1 หลักฐานการถือหุ้น
ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อเอกสารหลักฐานจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด
4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย
กรณี ที่รวมกันเสนอเรื่ อง ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
• กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง
ความถูกต้อง
สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
• กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
4.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม
(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2559
กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ
ในการนี้ ให้ระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ คนใดคนหนึ่ งในกลุ่มเพื่อเป็ นตัวแทนผูร้ ับการติดต่อแทน ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันทุกราย
และให้ถือว่าการที่บริ ษทั ฯ ติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุ น้
ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง
4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
(1) แบบฟอร์ มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลง
ชื่อไว้เป็ นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน
ในการนี้ ให้ระบุชื่อผูถ้ ือหุ น้ คนใดคนหนึ่ งในกลุ่มเพื่อเป็ นตัวแทนผูร้ ับการติดต่อแทน ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันทุกราย
และให้ถือว่าการที่บริ ษทั ฯ ติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุ น้
ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ซึ่ งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ได้แก่
หลักฐานการศึกษา ประวัติการทํางาน/การฝึ กอบรม หลักฐานการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
(4) เอกสารประกอบเพิม่ เติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม รับรอง
สําเนาถูกต้อง
5) ช่ องทางการรับเรื่ องที่ผ้ถู ือหุ้นเสนอ
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในเบื้องต้น ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
5.1.
แจ้งอย่างไม่เป็ นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail) ถึง panya_chu@malee.co.th หรื อ
paitoon@malee.co.th หรื อผ่านโทรสารหมายเลข 02-992-5799 และเว็บไซต์ของบริ ษทั
http://www.malee.co.th/investor_th.php
5.2.
จัดส่ งต้นฉบับแบบเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็ นกรรมการ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ และ
เอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริ ษทั กําหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร แล้วส่ งทางจดหมาย
ลงทะเบียน ถึงบริ ษทั ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 ตามที่อยูด่ งั ต่อไปนี้
สํ านักเลขานุการบริษัท
บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 401/1 หมู่ 8 อาคารเอบิโก้ ถนนพหลโยธิน
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
5.3.
หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 02-992-5800 ต่อ 4040, 4014, 4003 และ 4010
6) ขั้นตอนการพิจารณา
6.1. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมวาระการประชุมและรายชื่อผูถ้ ูกเสนอเข้าเป็ นกรรมการ ที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อเสนอและเอกสารของผูถ้ ือหุน้ ในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯกําหนดก่อนนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการแต่ละคณะฯ พิจารณาเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
6.2. เรื่ อง และ/หรื อบุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริ ษทั และจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสื อเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุวา่ เป็ นวาระและ/หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผูถ้ ือหุน้
6.3. เรื่ อง และ/หรื อบุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริ ษทั และประกาศในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี
7) ระยะเวลาในการยื่นเรื่ อง
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิที่จะนําเสนอเฉพาะเรื่ องที่บริ ษทั เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม และเป็ นไป
ตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกําหนด

