กระบวนการเสนอวาระการประชุมและชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อยเพื่อ
พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสสู งสุ ด และเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุ ้นทุ กรายด้วยความเท่าเที ยมกัน บริ ษทั เสริ มสร้ าง พาวเวอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จึ งได้กาํ หนด
ขั้นตอนเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยได้เสนอวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงเสนอชื่ อผูส้ มัครเพื่อเข้ารั บ
คัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี กระบวนการดังกล่าวได้มี
การกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั ต่อไปนี้
1

เกณฑ์ ทวั่ ไป
1.1

คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ป ระสงค์จ ะเสนอวาระการประชุ ม หรื อ เสนอผูส้ มัค รเข้า รั บ คัด เลื อ กเป็ นกรรมการต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รวมกันก็ได้
 ถือหุน้ อย่างน้อยที่สุดไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 1ของหุน้ ทุนชําระแล้ว
 ถือหุ ้นอย่างน้อยหนึ่ ง(1)ปี ต่อเนื่ องกัน ณ วันที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อผูส้ มัคร
เข้าคัดเลือกเป็ นกรรมการ
1.2

ข้อเสนอที่จะไม่พิจารณาเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อเสนอดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับพิจารณาเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้
 ข้อเสนอที่ละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของหน่วยงานรัฐบาลที่บงั คับใช้
หรื อ หน่ ว ยงาน หรื อ กฎเกณฑ์อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ ง หรื อ การกระทํา ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
 ข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง
 ข้อเสนอที่ไม่อยูภ่ ายใต้อาํ นาจของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯยกเว้นเรื่ องที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มี
นัยสําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยทัว่ ไป
 ข้อเสนอที่บริ ษทั ฯได้มีการดําเนินการแล้ว
 ข้อเสนอที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ข้อเสนอที่ ผูถ้ ือหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นภายในเวลา 12 เดื อนที่ ผ่านมา โดยที่
เหตุการณ์จริ งยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆอย่างมีนยั สําคัญ
 ข้อเสนอที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ โดยให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรื อไม่ถูกต้อง

 ข้อเสนอจากผูถ้ ือหุ ้นที่ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในข้อ“คุ ณสมบัติของผูถ้ ื อ
หุน้ ”
2

กระบวนการเสนอวาระการประชุ ม
2.1

กระบวนการพิจารณา
 ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ “คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ น้ ” ต้องส่ งแบบฟอร์ มต้นฉบับการ
เสนอวาระการประชุ ม เพื่อ พิจ ารณาในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจําปี (แบบฟอร์ ม ก.) ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยอาจส่ งเป็ นสําเนาอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่หมายเลข 0-26280993 หรื อทางอีเมลของผูต้ ิดต่อที่ info@sermsang.co.th ก่อนที่จะส่ งต้นฉบับมาที่
บริ ษทั เสริ มสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่ แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
ผูถ้ ือหุ ้นต้องส่ งต้นฉบับที่ลงลายมือชื่อของผูถ้ ือหุ ้น อาทิ หลักฐานการถือหุ ้น หนังสื อรับรองของ
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น ๆของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มเอกสาร
สนับสนุนอื่นๆ ซึ่ งอาจเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั (หากมี) มายังบริ ษทั
ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั จะมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรวมกลุ่มกันเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายแรกต้อง
กรอกแบบฟอร์ ม ก.ให้สมบู รณ์ และลงลายมื อชื่ อเพื่อเป็ นหลักฐาน ผูถ้ ื อหุ ้นรายอื่ นๆต้องกรอก
ข้อความในส่ วน (1) และ (2) ของแบบฟอร์ ม ก. ให้สมบูรณ์ และลงลายมือชื่ อเพื่อเป็ นหลักฐาน
ต่างหาก จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์ ม ก. แต่ละฟอร์ ม หลักฐานการถือหุ ้น และเอกสารสนับสนุ น
(หากมี) เข้าด้วยกันเป็ นหนึ่ งชุด เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริ ษทั อีกช่องทางคือส่ งข้อเสนออย่างไม่
เป็ นทางการก่อนที่จะส่ งต้นฉบับตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ ข้างต้น
 ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นหนึ่ งรายหรื อมากกว่านั้นเสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่ งวาระ ผูถ้ ือหุ น้ ต้อง
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ ม ก. แยกกัน (แบบฟอร์ ม ก. หนึ่ งฟอร์ มต่อวาระการประชุมหนึ่ งวาระ)
หรื ออาจส่ งข้อเสนออย่างไม่เป็ นทางการก่อนที่จะส่ งต้นฉบับตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น
 คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาข้อเสนอตามกฎเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้
 การพิจารณาตัดสิ นของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นสิ้ นสุ ด
 ข้อเสนอที่ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
จะรวมอยูใ่ นวาระการประชุมของหนังสื อแจ้งเรื่ องการประชุมผูถ้ ือหุน้ สําหรับข้อเสนอที่

คณะกรรมการบริ ษทั ไม่อนุมตั ิ บริ ษทั ฯจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบพร้อมกับเหตุผลของการไม่อนุ มตั ิ
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนทราบอย่างเป็ นทางการในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุ น้
3

กระบวนการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
3.1

คุณสมบัติของกรรมการ
 มี คุ ณ สมบัติค รบถ้วนตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษทั มหาชน พระราชบัญ ญัติห ลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายหรื อกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กาํ หนดไว้
และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
 มีความรู ้ ความสามารถ มีความเป็ นอิสระ พร้อมที่จะอุทิศตน และมีสุขภาพทางร่ างกายและจิ ตใจที่
ดี มีอายุที่เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความเอาใจใส่ รอบคอบ และ
ซื่ อสัตย์
 ผูส้ มัครเข้ารับคัดเลือกควรเข้าร่ วมในการประชุมกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ ศึกษาวาระการประชุม
ล่วงหน้า และมี ส่วนร่ วมในการประชุ มอย่างก่อให้เกิ ดประโยชน์และอย่างตรงไปตรงมา เป็ นผู ้
ประกอบธุ ร กิ จ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ และความเป็ นมื อ อาชี พ อย่า งดี เ ยี่ ย มถื อ ว่ า มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็ นผูส้ มัครเข้ารับคัดเลือก
 มีความชํานาญเกี่ยวกับความรู ้ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบัญชีและการเงิน ความรอบรู ้ทาง
ธุ รกิจ เชี่ ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุ รกิจ การบริ หาร
จัดการสถานการณ์ วิกฤติ การกํากับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมาย
 ต้องไม่มีตาํ แหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั มากเกินไป

3.2

กระบวนการในการพิจารณา
 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ “คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ น้ ” และ “คุณสมบัติของกรรมการ”
ต้องส่ งแบบฟอร์ มต้นฉบับการเสนอชื่อผูร้ ับสมัครเป็ นกรรมการ(แบบฟอร์ ม ข.) ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยอาจส่ ง เป็ นสําเนาอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่หมายเลข 0-2628-0993 หรื อทาง
อีเมลของผูต้ ิดต่อที่ info@sermsang.co.th ก่อนที่จะส่ งต้นฉบับมาที่
บริ ษทั เสริ มสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่ แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
ผูถ้ ือหุ ้นต้องส่ งต้นฉบับที่ลงลายมือชื่อของผูถ้ ือหุ ้น หลักฐานการถือหุ ้น อาทิ หนังสื อรับรองของ
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น ๆของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มเอกสาร
สนับสนุนอื่นๆซึ่ งอาจเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั (หากมี) มายังบริ ษทั
ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั จะมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

 เอกสารดังต่อไปนี้ จะต้องส่ งมาเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเข้ารั บคัดเลื อกเป็ นกรรมการด้วย
เช่นกัน
 หลักฐานการยินยอมของผูส้ มัคร
 เอกสารสนับสนุนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูส้ มัครรวมถึงการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน
(ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป)
 เอกสารสนับสนุนอื่นๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกันเสนอชื่อผูส้ มัครเข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผู ้
ถือหุ น้ รายแรก ต้องกรอกแบบฟอร์ ม ข ให้สมบูรณ์และลงลายมือชื่อเพื่อเป็ นหลักฐาน ผูถ้ ือหุ น้ ราย
อื่นๆต้องกรอกข้อความใน ส่ วน1) และ 2) ของแบบฟอร์ม ข. ให้ สมบูรณ์แล้วลงลายมือชื่อเพื่อเป็ น
หลักฐานต่างหาก จากนั้นรวบรวม แบบฟอร์ ม ข. แต่ละฟอร์ ม หลักฐานการถือหุ ้นและเอกสาร
สนับสนุ น(หากมี )เข้าด้วยกันเป็ นหนึ่ งชุ ด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั อี กช่ องทางคื อ ส่ ง
ข้อเสนออย่างไม่เป็ นทางการก่อนที่จะส่ งต้นฉบับตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้น
 ในกรณี ที่มีผูถ้ ือหุ ้นหนึ่ งรายหรื อมากกว่านั้นเสนอรายชื่ อผูร้ ับสมัครมากกว่าหนึ่ งรายถือหุ ้นต้อง
กรอกข้อ มู ลใน แบบฟอร์ ม ข. แยกกัน (แบบฟอร์ ม ข. หนึ่ งฟอร์ ม ต่อ ผูถ้ ู กเสนอชื่ อ เข้ารั บ การ
คัดเลือกเป็ นกรรมการ 1คน) หรื อ อาจส่ งข้อเสนออย่างไม่เป็ นทางการก่อนที่จะส่ งต้นฉบับตามวิธีที่
กําหนดไว้ขา้ งต้น
 คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาผูถ้ ูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
 การพิจารณาตัดสิ นของคณะกรรมการบริ ษทั ถือว่าสิ้ นสุ ด
 ชื่อของผูถ้ ูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการที่ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั พร้อมกับความ
คิดเห็นของ คณะกรรมการบริ ษทั จะรวมอยูใ่ นวาระการประชุมของหนังสื อแจ้งเรื่ องการประชุมผู ้
ถือหุ น้ ชื่อสําหรับชื่อของผูถ้ ูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบ พร้อมกับเหตุผลของการไม่อนุ มตั ิ ให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนทราบอย่าง
เป็ นทางการในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุน้

